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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace jedné vybrané společ-

nosti, kterou v tomto případě fiktivně pojmenujeme CBA, s.r.o. Časové ohraničení fi-

nanční analýzy je od roku 2013 do roku 2017. Práce je rozdělená do dvou částí. Teore-

tická část objasňuje definice základních pojmů finanční analýzy, různých ukazatelů 

a popisuje jednotlivé hodnotící modely. Praktická část nejdříve poskytuje informace 

o společnosti CBA, s.r.o. a poukazuje na fúzi, kterou společnost prošla. Tento významný, 

klíčový okamžik zřetelně zaznamenáme při provádění finanční analýzy, porovnávání 

poměrových ukazatelů a modelovém zobrazení. V závěru práce je shrnutí zjištěných 

výsledků, celkové zhodnocení finančního zdraví společnosti a doporučení. 

Klíčová slova 

Finanční analýza, účetní závěrka, absolutní ukazatele, rentabilita, likvidita, ekonomická 

přidaná hodnota 

Abstract 

Subject of the bachelor thesis is financial statement analysis of selected company 

which for this case we use fictional name CBA, s.r.o. The time fame of the financial ana-

lysis is from 2013 to 2017. The thesis is divided into two parts. Theoretical part clarifies 

basic concepts of financial analysis, different indicators and description of each evalu-

ation indicator. Practical part at first provides information about the company 

(CBA, s.r.o) and points to the merger that the company has gone through. This signifi-

cant key moment is distinctly recorded during an implementation of the financial ana-

lysis, ratio indicator comparsion and model display. Conclusion of the thesis is sum-

mary of results, overall evaluation of financial health of the company and recommen-

dations for higher profitability, liquidity and solvency. 

Key words 

Financial Analysis, Financial Statement, Absolute Indicators, Profitability, Liquidity, Eco-

nomic Added Value 
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Seznam použitých 

zkratek 

A aktiva 

C celkový kapitál 

CF cash flow 

D cizí kapitál 

DSD doba splatnosti dluhů 

E vlastní kapitál 

EAT zisk po zdanění 

EBIT zisk před zdaněním a úroky 

EBITDA zisk před zdaněním, úroky a 

odpisy 

EBT zisk před zdaněním 

EVA ekonomická přidaná hod-

nota 

GIB Grünwaldův index bonity 

kr. krátkodobý 

KZPK krytí zásob pracovním kapi-

tálem 

L1 likvidita okamžitá 

L2 likvidita pohotová 

L3 likvidita běžná 

MPO Ministerstvo průmyslu a ob-

chodu 

NCW čistý pracovní kapitál 

NCWC nefinanční pracovní kapitál 

NOPAT čistý provozní výsledek hos-

podaření 

OCP obratový cyklus peněz 

rd náklady na cizí kapitál 

re náklady na vlastní kapitál 

rf bezriziková výnosová míra  

rFS přirážka za možnou nižší fi-

nanční stabilitu 

rLA přirážka za velikost firmy 

ROA rentabilita aktiv 

 

 

 

 

 

 

ROCE rentabilita dlouhodobého 

kapitálu 

ROE rentabilita vlastního kapi-

tálu 

ROS rentabilita tržeb 

rPS přirážka za možnou nižší 

podnikatelskou stabilitu  

t sazba daně z příjmů 

T tržby 

u průměrná úroková míra při-

jatých úroků po zdanění 

ÚJ účetní jednotka 

ÚK úrokové krytí 

VH výsledek hospodaření 

VK vlastní kapitál 

VZZ výkaz zisku a ztráty 

WACC vážené náklady na kapitál 

WC pracovní kapitál 

ZK základní kapitál 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je finanční analýza, která je významnou součástí celkové 

podnikové strategie. Je jedním z nejvýznamnějších pilířů dobře fungující a prosperující 

firmy. Hodnotí minulost, současnost a snaží se odhadnout budoucí vývoj. Pomáhá 

zhodnotit hlavně finanční situaci a zdraví podniku. Na základě výsledků finanční ana-

lýzy mohou manažeři a vedení společnosti rozhodnout o dalších krocích pro zlepšení 

finanční situace podniku. Při konkurenčním boji na trhu bude hrát v budoucnu stále 

významnější roli. 

Primární motivaci pro volbu tohoto tématu byla skutečnost, že v současnosti sama pů-

sobím v ekonomickém oboru společnosti, které se finanční analýza podnikové řízení 

týká. Velkou výzvu vidím hlavně v tom, že mám jedinečnou možnost efektivně využít 

zkušenosti z praxe a spojit je se s dosavadními znalostmi, které jsem nabyla studiem 

na vysoké škole. 

Cílem této studie je především komplexní pohled na podnikové řízení financi a investic 

nejmenované nadnárodní společnosti, kterou budu v této práci uvádět pod pracovním 

názvem CBA, s.r.o. Společnost se pohybuje ve specifické oblasti ropného a plynáren-

ského průmyslu. Disponuje přes 1900 vlastních čerpacích stanic ve 12 zemích Evropy. 

Na území České republiky provozuje celkem 306 čerpacích stanic a řadí se tak mezi 

dva největší provozovatele.  

Relevantní informace potřebné pro analýzu jsem vytěžila především z veřejně dostup-

ných zdrojů. Zaměřila jsem se především na internetové stránky společnosti a výroční 

zprávy, které jsou povinně zveřejňovaných ve sbírce listin obchodního rejstříku. Tyto 

data mi dostatečně poslouží k posouzení zdraví společnosti, poukážou na slabiny 

a silné stránky podniku.  

Práce je rozdělená na dvě důležité části. V teoretické části uvádím definice základních 

pojmů, účel a cíl finanční analýzy, popis metod, postupů a ukazatelů, které budou 

v praktické části konkrétně aplikovány na společnost CBA, s.r.o. 

V praktické části bude provedena samotná finanční analýza společnosti CBA, s.r.o. Ob-

dobí pro finanční analýzu jsem zvolila v letech 2013 až 2017, což mi umožní porovnání 

vývoje společnosti v čase. Délka období je zvolena na pět let, z důvodu zamezení 

zkreslení výsledků. Zkreslení může být způsobeno například mimořádnými událostmi, 

které ve společnosti nastaly. Pro vyhodnocení celkové finanční situace podniku budou 

použity metody, postupy a ukazatele. 

Zhodnocení celkové finanční analýzy a finančního zdraví společnosti bude zmíněno 

v závěru bakalářské práce, kde i navrhnu doporučení ke zlepšení finanční situace 

hlavně zaměřené na problémové oblasti společnosti. 
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1 FINANČNÍ ANALÝZA 

1.1 Účel a cíl finanční analýzy 

Finanční analýza je metoda hodnocení finančního hospodaření podniku. Není upravo-

vána žádnými obecně závaznými právními předpisy nebo všeobecně uznávanými jed-

notnými standardy. Hlavním cílem analýzy je prověřit finanční zdraví podniku, specifi-

kovat problematické oblasti (ekonomické i neekonomické) a zaměřit se na silné 

a slabé stránky. K tomuto účelu využívá data podniku, která mezi sebou srovnává, 

hledá souvislosti a snaží se na základě analyzovaných dat zjistit, kam bude směřovat 

vývoj podniku do budoucna.  

„Finanční analýza je také nedílnou součástí finančního řízení, protože působí jako 

zpětná informace o tom, kam podnik V jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho 

předpoklady podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít nebo kte-

rou nečekal. Samozřejmě platí, že to, co bylo v minulosti, nelze nijak ovlivnit.“ 

(Knápková, a další, 2013 str. 17) 

Cílem finanční analýzy je: 

 posoudit vliv vnějšího a vnitřního prostředí, 

 současný stav a vývoj, 

 analyzovat vztah mezi ukazateli, 

 poskytnout informace pro management, 

 vyhodnotit výsledky včetně návrhu variant pro budoucí vývoj nebo pro výběr 

vhodnějších variant 

1.2 Zdroj informací pro finanční analýzu 

Hlavním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou data z účetnictví, které zobrazují hos-

podaření podniku. Pro analýzu se využívají účetní výkazy, kterými je účetní závěrka, 

která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy k účetní závěrce, přehledu o pe-

něžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu.  

V další kapitole se budu podrobněji zabývat všemi účetními výkazy kromě přehledu 

o změnách vlastního kapitálu. 
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2  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

Podle Zákona č. 563/1991 Sb. – Část třetí (§18 - §23b) a vyhlášky č. 500/2002 Sb. vy-

chází účetní závěrka z ustanovení zákona o účetnictví. V roce 2016 došlo ke změně 

struktury účetních výkazů, ale i pravidel pro obsah a sestavení přílohy. S platností od 

1. 1. 2016 se nové změny promítly do zákona č. 221/2015 Sb. Podle tohoto zákona jsou 

nově účetní jednotky rozdělovány do kategorií účetních jednotek a nesmí k rozvaho-

vému dni překračovat aspoň dvě z uvedených hraničních hodnot. 

Tabulka 1 – Kategorie účetních jednotek  

HRANIČNÍ HODNOTY/ 

KATEGORIE ÚJ 
MIKRO ÚJ MALÁ ÚJ STŘEDNÍ ÚJ VELKÁ ÚJ 

Aktiva celkem netto ≤9 000 000 
>9 000 000 

 ≤100 000 000 

>10 000 000  

≤500 000 000 
>500 000 000 

Roční úhrn čistého 

obratu 
≤18 000 000 

>18 000 000 

≤200 000 000 

>200 000 000  

≤1 000 000 000 
>1 000 000 000 

Průměrný počet 

zaměstnanců 
≤ 10 

> 10 

 ≤ 50 

> 50  

≤ 250 
> 250 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle (Pilařová, a další, 2016 str. 49) 

„Účelem účetní závěrky je poskytovat informace pro ekonomická rozhodování uživa-

telům účetní závěrky.“ (Pilařová, a další, 2016 str. 46) 

Uživateli účetní závěrky jsou hlavně společníci, akcionáři, banky, zaměstnanci, ob-

chodní partneři a mnoho dalších uživatelů.  

Účetní závěrku tvoří: 

a) rozvaha 

b) výkaz zisku a ztráty 

c) přílohy  

d) přehled o peněžních tocích 

e) přehled o změnách vlastního kapitálu 

Bod d) a e) tvoří podle § 18 odst. 2 pouze střední nebo velké účetní jednotky.  

Všechny tyto výkazy by měly poskytovat základní informace o: 

 srozumitelnosti 

 spolehlivosti 

 srovnatelnosti 

 úplnosti 

 objektivitě 

 relevantnosti (významnosti) 

 opatrnosti (zásady) 

Hlavním cílem účetních výkazů je poskytovat věrné a pravdivé zobrazení skutečnosti 

o podniku.  
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2.1 Rozvaha  

Rozvaha nebo také „bilance podniku“ je hlavní účetní výkaz. Sestavuje se k poslednímu 

dni každého hospodářského roku. Je rozdělena na dvě části na majetkovou část, které 

je označována jako aktiva a kapitálovou část, které se říká pasiva. Na straně aktiv jsou 

vidět veškeré informace o majetku a financích podniku, na straně pasiv je přehled, ja-

kým způsobem je podnik financován. Musí být dodržen základní bilanční princip AK-

TIVA = PASIVA.  

V tabulce můžeme vidět strukturu rozvahy, dle přílohy vyhlášky č. 500/2002 Sb. uvede-

nou ve zkrácené podobě. 

Tabulka 2 – Struktura rozvahy  

Zdroj: Vlastní zpracování – podle Zákona o účetnictví 

Při vytváření finanční analýzy budeme u rozvahy sledovat hlavně stav a vývoj bilanční 

sumy, strukturu aktiv a pasiv a také velikost jejich položek. 

2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty tzv. „VZZ“ nebo také označována jako „výsledovka“ je další důležitý 

účetní výkaz. Výkaz zisku a ztráty sleduje výsledky hospodaření podniku a zachycuje 

pohyb výnosů a nákladů (tokových veličin) za určité období. Výnosy výrobních podniků 

jsou tržby za prodej výrobků/služeb. Výnosem obchodních podniků je obchodní marže 

(rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). Náklady jsou veškeré peněžní částky, které 

podnik vynaloží na získání výnosů. 

Odečtením nákladů a výnosů získáme výsledek hospodaření. Dělíme jej na dva zá-

kladní typy: výsledek hospodaření z provozní činnosti a výsledek hospodaření z fi-

nanční činnosti. Jak se tyto výsledky od sebe liší? Je to jednoduché, záleží na tom, jaké 

náklady a výnosy vstupují do její struktury. Dle vyhlášky 500/2002 Sb. můžeme níže 

vidět strukturu výkazu zisku a ztráty ve zkrácené podobě. 

  

ROZVAHA k 31.12.20XX 

∑ AKTIVA ∑ PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál  

B. Stálá aktiva A.I. Základní kapitál (ZK) 

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

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) A.III. Fondy ze zisku 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (DFM) A.IV. VH minulých let (+/-) 

C. Oběžná aktiva A.V. VH běžného účetního období (+/-) 

C.I. Zásoby  B. Rezervy 

C.II. Pohledávky C. Závazky 

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

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

D. Časové rozlišení aktiv D. Časové rozlišení pasiv 
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Tabulka 3 – Struktura výkazu zisku a ztráty 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

I. Tržby za prodej výrobků a služeb 

II. Tržby za prodej zboží 

A. Výkonová spotřeba 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 

C. Aktivace 

D. Osobní náklady 

E. Úprava hodnot v provozní oblasti 

III. Ostatní provozní výnosy 

F. Ostatní provozní náklady 
 

Provozní výsledek hospodaření (I. + II. – A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.) (+/-) 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku-podíly 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 

I. Úprava hodnot a rezervy ve finanční oblasti 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 

VII. Ostatní finanční výnosy 

K. Ostatní finanční náklady 

 Finanční výsledek hospodaření (+/-) 

 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 

L. Daň z příjmů 

 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 

M. Převod podílu na výsledek hospodaření společníků 

 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 

 Čistý obrat za účetní období (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.) 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle Zákona o účetnictví 

Výsledek hospodaření za účetní období může mít dvě podoby. Buď firma tvoří kladný 

výsledek hospodaření a je tedy v zisku anebo v opačném případě je výsledek hospo-

daření záporný a firma se nachází ve ztrátě. Proto budeme při vytváření finanční ana-

lýzy výkazu zisku a ztráty sledovat strukturu výkazů a dynamiku jednotlivých položek. 

2.3 Příloha k účetní závěrce 

Další přílohou k účetní závěrce je příloha, která nám vysvětluje a doplňuje informace 

obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Informace v ní se udávají ve stejném po-

řadí, v jakém jsou vykazovány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. V příloze účetní 

závěrky musí být informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách. 

Uvádí se v ní pouze ty informace, které se týkají dané účetní jednotky. 
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2.4 Přehled o peněžních tocích  

Přehled o peněžních tocích častěji používán jako cash flow je vztah mezi příjmy a vý-

daji neboli změna stavu peněžních prostředků. Upraven je zákonem č. 563/1991 Sb., 

vyhláškou č. 500/2002 Sb. a Českým účetním standardem 023. 

Cash flow slouží k posouzení likvidity podniku a skutečné finanční situace v pokladně 

nebo bankovních účtech. Sleduje, zda došlo k přírůstkům nebo úbytkům peněžních 

prostředků Výkaz cash flow můžeme vytvořit přímou nebo nepřímou metodou: 

 přímá metoda = sleduje příjmy a výdaje podniku za dané období. Přímá me-

toda je velmi pracná a pro finanční analýzu má menší vypovídající schopnost. 

 nepřímá metoda = vychází z výsledku hospodaření, který je upraven o nepe-

něžní a mimořádné položky hospodaření a o změny v rozvaze. Nepřímá metoda 

je používána častěji než přímá metoda. 

Dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. vypadá přehled o peněžních tocích násle-

dovně:  

Tabulka 4 – Přehled o peněžních tocích 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu 

A. Peněžní toky z provozní činnosti 

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 

A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 

A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 

A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 

A.IV. Přijaté podíly na zisku 

B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 

B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 

B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 

B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 

C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 

C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 

C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 

C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 

F. Celková změna stavu peněžních prostředků 

H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) 

R Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle Zákona o účetnictví 
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2.5 Provázanost mezi účetními výkazy  

Mezi účetními výkazy existuje vzájemná provázanost. Při pohledu na schéma na další 

straně můžeme vidět provázanost výkazů. 

Nejdůležitejší je rozvaha, která znázorňuje majetkovou a finanční strukturu. Výkaz 

zisku a ztráty nám vysvětluje proces tvorby zisku a přehled o peněžních tocích, který 

nám vysvětluje změny peněžních prostředků.  

Spojnicí všech výkazů je rozvaha, do které vstupují peněžní prostředky z přehledu 

o peněžních tocích a z výkazu zisku a ztráty do rozvahy vstupuje výsledek 

hospodaření. 

Schéma 1 – Provázanost mezi účetními výkazy 
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PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

 ROZVAHA 

(NA KONCI OBDOBÍ) 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Základním nástrojem finanční analýzy je analýza ukazatelů, bez kterých nelze žádnou 

analýzu provádět. Mezi základní ukazatele finanční analýzy, které se využívají, patří: 

 analýza absolutních ukazatelů 

 analýza rozdílových ukazatelů 

 analýza poměrových ukazatelů 

 analýza souhrnných ukazatelů hospodaření 

Vyhodnocení výsledků z různých metod je možno porovnat dvěma způsoby: 

 v čase = srovnání hodnot stejných ukazatelů v minulosti 

 v prostoru = porovnání ukazatelů podniku se stejnými ukazateli podniků ve 

stejném odvětví či s konkurencí 

3.1 Absolutní ukazatele 

Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální analýzu. Obě analýzy 

vychází z účetních výkazů, kterými jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty minulých účet-

ních období. Při tvorbě finanční analýzy se používá časový horizont 3 až 10 let. V krat-

ším časovém období může dojít ke zkreslení výsledků. 

S analýzou horizontální a vertikální úzce souvisí bilanční pravidla, která vychází také 

z rozvahy.  

3.1.1 Horizontální analýza 

Podle Sedláčka (2011, str. 15) je horizontální analýza používána k zachycení vývojových 

trendů, proto se jí také říká „analýza trendů“ nebo „vodorovná analýza“. Horizontální 

analýza je nejjednodušší a nejčastěji používanou metodou při zpracování finanční 

analýzy a situace podniku. Sleduje se v ní vývoj a změny v čase, převážně k minulým 

obdobím. 

V této analýze se nám nabízí zjišťovat, o kolik procent se změnily položky (relativní 

změna) nebo o jakou hodnotu (o jaké číslo) se změnily položky (absolutní změna). 

Proto je vhodné použít grafické zobrazení (sloupcovým grafem), protože je nejvíce vý-

stižné a viditelné. Relativní změnu analýzy můžeme brát jako přehlednější, protože 

nám umožňuje srovnání s konkurencí (stejné odvětví podnikání, stejná velikost pod-

niku). 

Horizontální analýzu lze provádět podílovou nebo rozdílovou analýzou. Rozdílová me-

toda je vhodnější pro menší podniky, a naopak podílová pro velké podniky. 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 (𝑣 %) =  
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
× 100 
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𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑏ěž𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í −  ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

Při interpretaci výsledků horizontální analýzy je dobré zaměřit se na položky s největ-

šími změnami, protože tyto položky pravděpodobně nejvíce ovlivnily výsledek firmy. 

Z vyhodnocení analýzy by měla vyplynout prognóza budoucího vývoje podniku. 

3.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza (svislá) neboli analýza procentního rozboru se zabývá vnitřní struk-

turou složek majetku a kapitálu. Předmětem vertikální analýzy je analýza procentního 

podílu jednotlivých položek účetních výkazů k jediné, zvolené základně, položené jako 

100 %. Nejčastěji se používá pro základnu u rozvahy bilanční suma a pro výkaz zisku 

a ztráty jsou to celkové tržby. Jednotlivé položky rozvahy pak odráží, z kolika procent 

se podílejí na bilanční sumě. Analýza je vhodná pro srovnání v čase, v prostoru nebo ke 

srovnání s konkurenty. 

Cílem vertikální analýzy je určit: 

 podíl jednotlivých majetkových položek na sumu aktiv 

 podíl jednotlivých zdrojů financování na sumu pasiv 

 podíl jednotlivých položek na tržbách 

3.1.3 Bilanční pravidla 

„Bilanční pravidla jsou založena na praktických zkušenostech ve vytváření kapitálové 

struktury. Nejedná se o pravidla v pravém slova smyslu. Jde spíš o doporučení, kterými 

by se mělo vedení podniku řídit, aby bylo dosaženo dlouhodobé finanční rovnováhy.“ 

(Vochozka, 2011 str. 21) Používají se pravidla znázorněna ve schématu č. 2. 

Schéma 2 – Bilanční pravidla 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zlaté bilanční pravidlo 

Pravidlo doporučuje sladit časový horizont a návaznost aktiv a pasiv. Platí tedy, že 

dlouhodobý majetek by měl být financován převážně z vlastních nebo dlouhodobých 

cizích zdrojů a krátkodobý majetek z krátkodobých zdrojů. Vlastního kapitálu by ne-

mělo být ani příliš málo, ani příliš mnoho v porovnání s dlouhodobým majetkem jako 

celkem. U tohoto pravidla můžou nastat dvě situace: financování konzervativní nebo 
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agresivní. Konzervativní financování je rizikové, ale je finančně náročnější. Agresivní fi-

nancování je více rizikové, ale finančně tak nezatíží firmu. 

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 = 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 = 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

Pari pravidlo 

„Obsahem je vztah dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů, kdy by měl být dlouho-

dobý majetek kryt pouze vlastním kapitálem.“ (Vochozka, 2011 str. 21) Pari pravidlo je 

rozšířená verze zlatého bilančního pravidla.  

Pravidlo vyrovnání rizik 

Pravidlo doporučuje využívat vlastní i cizí zdroje v poměru 1:1. Naopak nedoporučuje 

převyšovat cizí zdroje nad vlastními. Ne vždycky je pravidlo splněno, záleží, které kri-

térium preferuje vlastník podniku. 

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 ≥ 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

Růstové pravidlo 

Růstové pravidlo je v mnoha publikacích označováno jako poměrové pravidlo. Pravidlo 

doporučuje sledovat tempo růstu investic tak, aby nepřesáhlo z dlouhodobého hle-

diska tempo růstu tržeb. 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟ů𝑠𝑡𝑢 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 < 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟ů𝑠𝑡𝑢 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 

3.2 Rozdílové ukazatele 

Při finanční analýze a řízení finanční situace podniku se používají rozdílové ukazatele, 

někdy označovány jako fondy finančních prostředků. Rozdílové ukazatele presentují 

rozdíl stavu skupin aktiv či pasiv vztažených ke stejnému okamžiku. Typickým předsta-

vitelem rozdílového ukazatele je čistý pracovní kapitál, který je součástí pracovního 

kapitálu. 

3.2.1 Pracovní kapitál 

Pracovní kapitál je označován jako fond finančních prostředků. Jsou to veškeré položky 

hotovostního cyklu pracovního kapitálu. Může mít podobu několika variant.  

Pro finanční řízení má největší význam a používá se nejčastěji pojem čistý pracovní 

kapitál. Čistý pracovní kapitál je část majetku financována dlouhodobými zdroji. Čistý 

pracovní kapitál, i když je rozdílový ukazatel, úzce souvisí s likviditou.  

Pokud chceme řídit pracovní kapitál, musí se řídit jeho složky, kterými jsou oběžná ak-

tiva a krátkodobé závazky. 
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Tabulka 5 – Varianty pracovního kapitálu 

ČESKY ANGLICKY ZKRATKA VÝPOČET VÝZNAM 

Pracovní 

kapitál 

Working 

Capital 
WC oběžná aktiva 

Oběžný majetek používaný 

k provozu + ostatní aktiva  

Čistý 

pracovní 

kapitál 

Net 

Booking  

Capital 

NWC oběžná aktiva – kr. závazky 
Související z provozní činnosti 

podniku 

Nefi-

nanční 

pracovní 

kapitál 

Noncash 

Working 

Capital 

NCWC zásoby + pohledávky 

Nefinanční majetek potřebný 

pro provoz, výnosy nesouvise-

jící s provozem 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle (Scholleová, 2017) 

3.3 Poměrové ukazatele 

Analýza poměrových ukazatelů nám umožňuje získat rychlou představu o finanční si-

tuaci podniku. Nejčastěji používané ukazatele jsou ukazatel rentability, likvidity, akti-

vity a zadluženosti nebo hodnotové ukazatele výkonnosti. 

3.3.1 Rentabilita 

Rentabilita je ekonomický jev vystihující ziskovost neboli výnosnost podniku. Vyjadřuje 

poměr zisku a kapitálu. Rentabilita je měřítko schopnosti dosahovat zisku použitím in-

vestovaného kapitálu. Čím vyšší je rentabilita podniku, tím lépe podnik hospodaří se 

svým majetkem a kapitálem.  

Rentabilita aktiv  

Rentabilita aktiv = ROA (Return on Assets) Jedná se o poměřování zisku před zaplace-

ním nákladových úroků a daní (EBIT) s celkovými aktivy podniku. Jedná se o tzv. pro-

dukční sílu. Rentabilita aktiv je nejkomplexnější ukazatel rentability. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu = ROE (Return on Equity) se vypočítá jako poměr zisku po 

zdanění k vlastnímu vloženému kapitálu podniku. ROE vyjadřuje míru zhodnocení 

vlastních zdrojů. 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇 

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu = ROCE (Return on Capital Employed) vyjadřuje 

míru zhodnocení všech podniku financovaných vlastním i cizím dlouhodobým kapitá-

lem. Ukazatel ROCE má oproti ukazateli ROE větší vypovídací schopnost Ve vzorci se 

používá zisk před zdaněním a úroky. 
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𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙)
 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb = ROS (Return on Sales) vyjadřuje, kolik korun zisku podnik utvoří 

z jedné koruny tržeb. V tomto vzorci je možnost využít různé podoby zisku například: 

o zisk po zdanění, o zisk před zdaněním nebo o zisk před zdaněním a úroky. 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

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

3.3.2 Likvidita 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky. Základní ukaza-

tele pracují s položkami oběžných aktiv jako nejlikvidnější skupinou aktiv a krátkodo-

bými závazky splatnými obvykle do 1 roku. Platební schopnost podniku je základem 

pro úspěšnou existenci podniku na trhu. 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita nebo také likvidita III. stupně ukazuje, kolika korunami oběžných aktiv 

je kryta 1 Kč krátkodobých závazků. Doporučené hodnoty jsou 1,8 – 2,5. 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita nebo likvidita II. stupně je měřítkem okamžité solventnosti. Pokud je 

hodnota ukazatele aspoň 1:1 = podnik je schopen vyrovnat se svým závazkům a ne-

musí prodávat své zásoby. Doporučená hodnota je v intervalu 1 – 1,5. 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á aktiva − zásoby

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita nebo likvidita I. stupně je poměr veškerého finančního majetku 

s krátkodobými závazky. Doporučené hodnoty mezi 0,2 – 0,5. 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

3.3.3 Aktivita 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. „Informují, jak 

podnik využívá jednotlivé majetkové části. Zde lze pracovat s ukazateli dvojího typu, 

a sice ukazateli počtu obratů nebo dobou obratu. V prvním případě vypočítané číslo 

informuje o poštu obrátek za rok, v druhém případě o počtu dní.“ (Kislingerová, 2001 

str. 71) 
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Obrat aktiv 

Obrat aktiv udává, kolikrát se aktiva obrátí za časový interval (za rok). Měl by být nej-

méně na úrovni hodnoty 1. 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Obrat zásob 

„Obrat zásob udává, kolikrát za rok se přemění zásoby V ostatní formy oběžného ma-

jetku až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob.“ (Scholleová, 2017 str. 

180) 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦 

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku. 

V některých vzorcích se používá místo 360 dní, dní 365. 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

(
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360 )

 

Doba splatnosti pohledávek 

Doba splatnosti (obratu) pohledávek udává počet dní, kdy firma čeká na zaplacení za 

prodané výrobky nebo služby. V této době poskytuje odběratelům obchodní úvěr. 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

(
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
360

)
 

Obratový cyklus peněz 

Obratový cyklus peněz (OCP) je označován jako finanční cyklus. „Obratový cyklus peněz 

je doba mezi platbou za nakoupený materiál a přijetím inkasa z prodeje výrobků, zboží 

či služeb.“ (Čižínská, 2018 str. 184) 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣ý 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑛ě𝑧 = 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 + 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 

− 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ 𝑛𝑒ú𝑟𝑜č𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů 

Nejvýhodnější je, když je obratový cyklus peněž co nejkratší. Pokud je obratový cyklus 

peněz nízký nebo záporný, může nastat situace, že podnik nebude schopen splácet 

své závazky.  
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3.3.4 Zadluženost 

Ukazatel zadluženosti je v podstatě ukazatel věřitelského rizika, ukazatel finančního 

rizika a ukazatel úrokového krytí. Ukazatel zadluženosti informuje o proporcích cizích 

zdrojů a vlastního kapitálu. Slouží jako indikátor rizika.  

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je označována jako ukazatel věřitelského rizika. Identifikuje fi-

nanční úroveň firmy. Dá se vypočítat dvěma způsoby: 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑣ěř𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘éℎ𝑜 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
 

Platí, že čím vyšší hodnota ukazatelů, tím vyšší zadluženost podniku. 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí nám říká, kolikrát provozní zisk pokrývá nákladové úroky. 

„Měří, kolikrát se může snížit náš zisk, než se podnik stane neschopný platit své náklady 

na cizí kapitál.“ (Pilařová, a další, 2016 str. 168) 

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

3.4 Souhrnné ukazatele 

Souhrnné ukazatele hospodaření jsou metody, které mají usnadnit rozhodování o sta-

bilitě či nestabilitě finančního zdraví podniku. Souhrnnými ukazateli jsou bankrotní 

a bonitní modely, které slouží k určování hospodaření podniku – zda prosperuje nebo 

upadá (bankrotuje).  

3.4.1 Bankrotní model  

Bankrotní modely ukazují hospodaření podniku, jestli jsou na udržitelné úrovni a ná-

hodou nebankrotují. Bankrotních modelů je celá řada. Zvolila jsem pro tuto práci 

Altmanův model bankrotu a index důvěryhodnosti IN. 

Altmanův model (Z-skóre)  

Podle Altmana: „We built the first multivariate credit scoring model (Altman 1968), 

called Z-Score, which combined a number of financial statement and market value 

measures. The resulting score was then used to classify the observation (firm) into 

either a distressed (bankrupt) or nondistressed category. The statistical classification 

technique we utilized was discriminant analysis, which is one of a family of statistical 

techniques available to separate or predict the health of companies.“ (Altman, a další, 

2006) 
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Pro výpočet se používá součet pěti poměrových ukazatelů a přidává se jim váha.  

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

 X1 = Working Capital / Total Assets 

 X2 = Retained Earnings / Total Assets 

 X3 = Earnings before Interest and Taxes / Total Assers 

 X4 = Market Value of Equity / Book Value of Total Liabilities 

 X5 = Sales / Total Assets  

 Z = Overall Index or Score  

Z-skóre vyjadřuje finanční situaci podniku. Můžou nastat tyto případy: 

 Z ≤ 1,2   ohrožení vážnými finančními problémy, pásmo bankrotu 

 1,2 <z ≤ 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

 Z> 2,9  předpovídá uspokojivou finanční situaci, pásmo prosperity 

Index IN05 

Existují čtyři typy indexů IN – indexů důvěryhodnosti, které jsou IN95, IN99, IN01 a IN05. 

Indexy jsou označovány podle toho, v kterém roce vznikly. Index IN05 je poslední verzí 

indexu IN a je aktualizován z indexu IN01. Vypočítá se jako: 

IN05 = 0,13 ×  𝑋1 + 0,04 × 𝑋2 + 3,97 ×  𝑋3 + 0,21 ×  𝑋4 + 0,09 ×  𝑋5 

 X1 = aktiva / cizí zdroje 

 X2 = EBIT / nákladové úroky 

 X3 = EBIT / celková aktiva 

 X4 = celkové výnosy / celková aktiva 

 X5 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 

Index IN vyjadřuje finanční situaci podniku, jak z pohledu věřitele, tak i vlastníka. Mohou 

nastat tyto výsledky: 

 IN> 1,6   můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

 0,9 <IN ≤ 1,6  „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

 IN ≤ 0,9   firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

3.4.2 Bonitní model 

Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví podniku a teoretických 

poznatcích. Hodnotí firmu na základě účelově vybraného souboru ukazatelů, které vy-

jadřují pozici podniku na trhu. Snaží se poznat příčiny, které ovlivnili současnou podni-

kovou situaci. Kladou si za cíl stanovit, kam se podnik řadí, jestli patří mezi dobré nebo 

mezi špatné podniky a umožňují srovnání s konkurencí nebo podniky ve stejném 

oboru podnikání.  

Mezi bonitní modely, které zmíním v této práci, patří: Kralickův rychlý test a Grünwaldův 

index bonity. 
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Kralickův rychlý test 

Kralickův rychlý test zvaný též Quick test, poskytuje rychlou možnost analyzovat pod-

nik. Pro tento test byl z každé základní oblasti ukazatelů – stability, rentability, likvidity 

a výsledku hospodaření zvolen jeden ukazatel, aby byla dodržena vyváženost finanční 

stability i výnosové situace podniku. 

Rychlý Kralickův test je možné aplikovat ve dvou variantách: 

 původní varianta Rychlého Kralickova testu 

 modifikovaný varianta Rychlého Kralickova testu (v této práci nepoužiji) 

Původní varianta Rychlého Kralickova testu se vypočítá jako aritmetický průměr zná-

mek obdržených za jednotlivé ukazatele.  

Tabulka 6 – Původní varianta Rychlého Kralickova testu 

HODNOCENÍ UKAZATEL INTERVAL ZNÁMKA 

HODNOCENÍ 

VÝNOSOVÉ 

SITUACE 

Kvóta vlastního kapitálu 

K1a = vlastní kapitál/aktiva 

K1a Є (30 %; ꝏ) 1 

K1a Є (20 %; 30 %> 2 

K1a Є (10 %; 20 %> 3 

K1a Є (0 %; 10 %> 4 

K1a Є (- ꝏ; 0 %> 5 

Doba splácení dluhu z cash flow 

K1b= (cizí zdroje – peníze)/provozní cash flow 

K1b Є (- ꝏ; 3 roky) 1 

K1b Є <3 roky; 5 let) 2 

K1b Є <5 let; 12 let) 3 

K1b Є <12 let; 30 let) 4 

K1b Є <30 let; ꝏ) 5 

HODNOCENÍ 

FINANČNÍ 

STABILITY 

Cash flow v tržbách 

K1c = provozní cash flow/tržby 

K1c Є (10 %; ꝏ) 1 

K1c Є (8 %; 10 %> 2 

K1c Є (5 %; 8 %> 3 

K1c Є (0 %; 5 %> 4 

K1c Є (- ꝏ; 0 %> 5 

Rentabilita aktiva (ROA) 

K1d = (EBT + úroky)/aktiva 

K1d Є (15 %; ꝏ) 1 

K1d Є (12 %; 15 %> 2 

K1d Є (8 %; 12 %> 3 

K1d Є (0 %; 8 %> 4 

K1d Є (- ꝏ; 0 %> 5 

Zdroj: Vlastní zpracování – dle (Vochozka, 2011 str. 116) 

Hodnocení se stanovuje na základě průměrné známky hodnocení. Výsledky, vyhodno-

tíme: 

 K1 Є <1; 2)  bonitní podnik 

 K1 Є <2; 3>  „šedé zóny“ 

 K1 Є (3; 5>  bankrotní podnik 
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Grünwaldův index bonity 

Tento model posuzuje situaci, zda podnik dosahuje určité ziskovosti a zda již bonitní 

v současné době je nebo do budoucna bonitní bude. Skládá se ze šesti poměrových 

ukazatelů, které reprezentují tři oblasti: rentabilitu, likviditu a zadluženost, které se 

vztahují k tzv. přijatelné hodnotě. Přijatelnou hodnotu si může analytik určit sám.  

Grünwaldův index charakterizují tyto oblasti ukazatelů: 

1. RENTABILITA 

 ROE-rentabilita vlastního kapitálu 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾
 

-přijatelnou hodnotu h tvoří průměrná úroková míra z přijatých úvěrů (u) po 

zdanění (sazba daně = t), h = u × (1-t) 

 ROA = rentabilita aktiv 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
 

-přijatelnou hodnotu tvoří průměrná úroková míra z přijatých úvěrů-u 

2. LIKVIDITA 

 Pohotovou likviditu (likviditu II. stupně) – (L2) 

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑏𝑒𝑧 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

-přijatelná hodnota by měla být vyšší než 1,2 

 Krytí zásob pracovním kapitálem – (KZPK) 

𝑘𝑟𝑦𝑡í 𝑧á𝑠𝑜𝑏 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑚 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑒𝑚 =  
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

-přijatelná hodnota z by měla být menší než 1 

3. ZADLUŽENOST – FINANČNÍ STABILITA 

 Dobu splatnosti dluhů – (DSD) 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑙𝑢ℎů =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

-přijatelná hodnota s by měla být větší než 1 (1 rok) 

 Úrokové krytí – (ÚK) 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

-přijatelná hodnota k by měla být větší než 2,5 
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Výsledné bodové ohodnocení vychází z rovnice: 

𝐺𝐼𝐵 =  
1

6
 × (

𝑅𝑂𝐸

ℎ
+ 

𝑅𝑂𝐴

𝑢
+  

𝐿2

1
+ 

𝐾𝑍𝑃𝐾

𝑧
+  

𝐷𝑆𝐷

𝑠
+ 

Ú𝐾

𝑘
) 

GIB jsou první písmena Grünwaldova indexu bonity. Bodové hodnocení je omezeno na 

tři body, aby se zamezilo zkreslení výsledků. Pokud je ukazatel záporný, přiděluje se 

mu nulová hodnota. (Sedláček, 2011 str. 114) 

 GIB ≥ 2, všechny poměrové ukazatele ≥ 1   pevné zdraví 

 1 ≤ GIB ≤ 1,9; L2 a ÚK ≥ 1     dobré zdraví 

 0,5 ≤ GIB ≤ 0,9; L2 ≥ 1      slabé zdraví 

 GIB <0,5       churavění 

3.4.3 Ekonomická přidaná hodnota  

Ekonomická přidaná hodnota neboli EVA (Economic Value Addes) je moderní metoda 

finanční analýzy. Začala se používat, protože poměrové ukazatele mají spousty nedo-

statků. EVA se orientuje na oblast nákladů a výnosů (provozní oblast). Předností uka-

zatele je poskytnout managementu reálnou informaci o výkonnosti podniku a motivo-

vat k rozhodování, aby podniku rostla tržní hodnota. 

Podle Kislingerové (2005, str. 39) se ekonomická přidaná hodnota vypočítá následovně:  

EVA = EBIT × (1 − t) − 𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐶 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐶 

 EBIT = provozní výsledek hospodaření  

 t = sazba daně z příjmů 

 WACC = vážené náklady kapitálu (v dalším textu – detailněji) 

 C = celkový dlouhodobě investovaný kapitál 

 NOPAT = EBIT × (1-t) -> čistý provozní výsledek hospodaření 

Vyhodnocení výsledků: 

 EVA > 0 – hodnota se zvyšuje, podnik vytváří hodnotu pro vlastníky 

 EVA = 0 – firma nevytváří přidanou hodnotu 

 EVA < 0 – dochází k poklesu hodnoty podniku 

Cílem ekonomické přidané hodnoty je maximalizace zisku, pozor nejedná se, ale 

o účetní zisk.  

Vážené náklady kapitálu  

Vážené náklady kapitálu neboli WACC (Weighted Average Cost of Capital) označují al-

ternativní náklady kapitálu, což je průměrná cena, za kterou podniku využívá poskyt-

nutý kapitál. WACC závisí na struktuře kapitálu a nákladech na jednotlivé druhy kapi-

tálu a struktuře zdrojů financování. Pokud chceme, aby EVA byla kladná a tvořila hod-
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notu pro vlastníky, musíme se snažit o minimalizace nákladů na kapitál – používat fi-

nanční zdroje s nejnižšími náklady. Vážené náklady na kapitál se dají vyčítat více me-

todami. V níže uvedeném vzorci uvádím jednu z nejrozšířenějších používaných metod: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑑  × (1 − 𝑡) × 
𝐷

𝐶
+ 𝑟𝑒  ×  

𝐸

𝐶
 

 rd = náklady na cizí kapitál 

 t = sazba daně z příjmů 

 D = cizí kapitál 

 E = vlastní kapitál 

 C = celkový kapitál 

 re = náklady na vlastní kapitál 

Další metodou je určení vážených nákladů na kapitál pomocí ratingového modelu Mi-

nisterstva průmyslu a obchodu. Jedná se o složitější výpočet, jelikož se u výpočtu po-

užívají různé přirážky. Nejdříve uvedu, jak vypadá samotný vzorec pro výpočet. Ná-

sledně se budu věnovat vysvětlení jednotlivých přirážek. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝑓 + 𝑟𝐿𝐴 + 𝑟𝑃𝑆 + 𝑟𝐹𝑆 

 rf = bezriziková výnosová míra  

 rLA = přirážka za velikost firmy 

 rPS = přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu  

 rFS = přirážka za možnou nižší finanční stabilitu 

Bezriziková výnosová míra se určuje podle hodnot odvětví podle Ministerstva prů-

myslu a obchodu. Hodnoty jsou k nalezení na stránkách MPO v části finanční analýzy.  

Přirážka za velikost firmy je závislá na velikosti celkového zpoplatněného kapitálu 

firmy, kapitál označován jako C, hodnota kapitálu vyjádřena v miliardách. 

 C> 3 mld. Kč, je rLA = 0 

 C <100 mil. Kč, je rLA= 5 % 

 C mezi 100 mil. a 3 mld. Kč, pak se použije vzorec: 𝑟𝐿𝐴 =  
(3 − 𝐶)2

168,2
 

Přirážka za podnikatelskou stabilitu závisí na velikosti ukazatele rentability aktiv 

(EBIT/aktiva).  

 EBIT/A <0, je rPS = 10 % 

 EBIT/A> rd × C/A, je rPS = minimální hodnota v odvětví podle Ministerstva prů-

myslu a obchodu  

 EBIT/A kladný, ale menší než rd × C/A, pak se vypočítá podle vzorce: 

 𝑟𝑃𝑆 = (
𝑟𝑑 ×𝐶−𝐸𝐵𝐼𝑇

10 × 𝑟𝑑
2 × 𝐶2

)2
 

Přirážka za finanční stabilitu závisí na celkové likviditě, na velikosti poměru 

L1 = oběžná aktiva/krátkodobé závazky) 

 L1 <XL1 (doporučená hodnota = 1), je rFS = 10 % 
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 L1> XL2 (doporučená hodnota = 2,5), je rFS = 0 % 

 XL1> L1> XL2, je rFS vypočítáno podle vzorce: 𝑟𝑑 = (
𝑋𝐿2− 

𝑂𝐴

𝐾𝑍

𝑋𝐿2−𝑋𝐿1
)2  ×  

1

10
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4 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

V praktické části bakalářské práce budu analyzovat finanční situaci nejmenované spo-

lečnosti. Označujme ji společnost CBA, s.r.o. Praktická část začíná představením spo-

lečnosti a analýzou odvětví. Po představení následuje finanční analýza, ve které bude 

rozbor účetních výkazů, které jsem čerpala z výroční zprávy společnosti ve sledova-

ných letech 2013 až 2017. Následně analyzuji vybrané metody a ukazatele finanční 

analýzy pomocí rozdílových ukazatelů, podílových ukazatelů a souhrnných ukazatelů 

hospodaření. Nakonec zhodnotím finanční situaci a společnosti navrhnu doporučení. 

4.1 Základní charakteristika podniku 

Firma: CBA, s.r.o. 

Datum vzniku a zápisu: 1. listopadu 2013 

Právní forma: společnost s ručeným omezeným 

Společnost je mezinárodní, integrovaná ropná a plynárenská společnost. Má více než 

75letou tradici a působí ve více než 40 zemí světa. Společnost má vlastní síť čerpacích 

stanic a v současnosti jich čítá přes 1 900 ve 12 zemích Evropy. Na území České repub-

liky je druhým největším provozovatele čerpacích stanic s celkovým počtem 306 čer-

pacích stanic. Svojí první čerpací stanici představila v květnu roku 2015 v Praze. Spo-

lečnost své čerpací stanice rozšiřuje o nabídku kávy, občerstvení a základních potravin.  

Předmět podnikání je: 

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

 výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí 

a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce to-

xické a toxické 

 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

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

 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

 hostinská činnost 

 výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

4.1.1 Analýza odvětví 

Společnosti CBA, s.r.o. (pracovní název pro vybranou nejmenovanou společnost) jsem 

zařadila podle Ministerstva průmyslu a obchodu. I přesto, že je společnost ropnou 

a plynárenskou a na území České republiky tuto činnost nedělá, zařadila jsem jí do od-

větví - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, konkrétně do 

skupiny: Maloobchod, kromě motorových vozidel.  
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Společnost provozuje mnoho čerpacích stanic, kde prodává převážně pohonné hmoty. 

Pohonné hmoty můžeme zařadit do kategorie zboží a výrobky. Na svých čerpacích sta-

nicích prodává i jiné zboží jako jsou například: potraviny, alkoholické a nealkoholické 

nápoje, tabákové výrobky, doplňky k automobilům atd. Tyto služby se řadí do odvětví 

maloobchodu. Od tohoto odvětví se bude odvíjet srovnání vybrané společnosti 

CBA, s.r.o. s konkurencí.  

4.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů je aplikována na účetní výkazy, které jsou analyzovány 

v letech 2013-2017. Veškeré výkazy, jsou uvedeny v přílohách. V přílohách nejsou uvá-

děny nulové položky výkazů. 

Analýzu absolutních ukazatelů analyzuji pomocí horizontální a vertikální analýzy. Obě 

analýzy jsou rozdělené na dvě části: analýzu rozvahy a analýzu výkazu zisku a ztráty. 

Analýzu rozvahy dále dělím na analýzu majetkové struktury (viz příloha č. 1) a na ana-

lýzu finanční stability společnosti (viz příloha č. 2). Horizontální analýzu analyzuji ještě 

pomocí dvou analýz: rozdílovou a podílovou.  

S analýzou absolutních ukazatelů úzce souvisí analýza bilančních pravidel, které vy-

chází z hodnot v rozvaze.  

4.2.1 Horizontální a vertikální analýza majetkové struktury 

Tato část práce se týká majetkové struktury, která vychází z rozvahy příloha č. 1, z hori-

zontální analýzy a z vertikální analýzy. 

V následujícím grafu č. 1, pozorujeme vývoj aktiv a bilanční sumy. Aktiva se skládají ze 

čtyř částí: dlouhodobého majetku, pohledávek za upsaný základní kapitál, oběžných 

aktiv a časového rozlišení aktiv. V grafu jsou zobrazeny jen dvě největší položky: dlou-

hodobý majetek a oběžný majetek. Součástí dlouhodobého majetku jsou pohledávky 

za upsaný základní kapitál (po celou dobu rovny nule) a oběžná aktiva. Jejich součástí 

je časové rozlišení aktiv. 

Můžeme si všimnout nárůstu bilanční sumy, který je ze 4 363 601 tis. Kč na 

10 688 075 tis. Kč, což je nárůst téměř o 145 %, i když v roce 2015 dochází k mírnému 

poklesu hodnot. 

Z grafu je evidentní, že oběžná aktiva jsou v období od 2013 do 2015 vyšší než dlouho-

dobý majetek. V roce 2016 již graf zaznamenává rapidní nárůst dlouhodobého hmot-

ného majetku (čerpacích stanic) o 343 941 tis. Kč. Konkrétně z 1 096 391 tis. Kč na 

4 664 410 tis. Kč. Důvodem růstu hodnoty je fúze společnosti, která byla ukončena dne 

1. dubna 2016. Fúzí společnosti vzniká nedokončený dlouhodobý majetek ve výši 

551 499 tis. Kč, který tvoří zejména stavební úpravy a technické zhodnocení čerpacích 

stanic. 
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Graf 1 – Vývoj aktiv (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dlouhodobý hmotný majetek dosáhl největších změn, proto v tabulce č. 7 můžeme vi-

dět vertikální analýzu dlouhodobého hmotného majetku, kde je dlouhodobý majetek 

zvolen jako základna. 

Tabulka 7 – Vertikální analýza dlouhodobého hmotného majetku 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle účetních výkazů 

Největší procentuální část dlouhodobého hmotného majetku tvoří položka pozemky 

a stavby, která je první tři roky vyšší než 90 % a poté klesá o necelých 15 %. Když se 

podíváme na dlouhodobý majetek z pohledu celkových aktiv, je evidentní, že společ-

nost tyto aktiva zvýšila z 8,49 % na 45,67 % na úkor oběžných aktiv, která poklesla 

z 90,40 % na 53,32 %. Příčinou je nárůst staveb o 1 963 081 tis. Kč., což je nárůst 

o 86,51 % oproti prvnímu roku. 

Významnou položkou v majetkové struktuře jsou oběžná aktiva, která nejprve klesají 

mezi roky 2013-2015 a následně hodnoty rostou. Na růstu oběžných aktiv má největší 

ROZVAHA  
VERTIKÁLNÍ ANALÝZA – DHM (v %) 

2013 2014 2015 2016 2017 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK  100 100 100 100 100 

Pozemky a stavby 95,41  93,07 90,33 75,53 74,53 

Pozemky 12,71 16,86 16,96 29,54 27,83 

Stavby 82,70 76,20 73,36 45,99 46,70 

Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 4,14 4,75 8,98 8,13 14,20 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0,00 0,00 0,00 4,39 3,44 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  0,45 0,28 0,23 0,00 0,00 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,45 0,28 0,00 0,00 0,00 

Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM 0,00 1,90 0,47 11,94 7,83 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 1,90 0,47 11,94 7,83 
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podíl nárůst krátkodobých pohledávek mezi roky 2016 a 2017. V tomto období krátko-

dobé pohledávky vzrostly o 1 063 970 tis. Kč. Jde hlavně o pohledávky z obchodních 

vztahů. 

Další položku jsou zásoby, kde zaznamenáváme velmi vysoké hodnoty. Společnost má 

zásoby (konkrétně zboží). V posledních dvou letech vyšší než 700 000 tis. Kč. Znamená 

to, že má i nadměrné provozní náklady s tím spojené. 

Co se týče peněžních prostředků společnosti, ty mají klesající tendenci. Jen v posled-

ním roce dochází k zvýšení a to na 560 998 tis. Kč. Společnost své volné prostředky ne-

vkládá do krátkodobého finančního majetku, protože je po celou dobu roven hodnotě 

nula a tím pádem si firma nezajišťuje průběžnou schopnost hradit své závazky. 

Můžeme se na majetkovou strukturu podívat pomocí horizontální analýzy. Horizontální 

analýza se dá vyhodnotit buď pomocí rozdílové analýzy, nebo pomocí podílové ana-

lýzy. V tabulkách jsou jen vybrané položky majetkové struktury. 

Rozdílová analýza nám ukazuje rozdíl dvou po sobě jdoucích let. Nejdříve se podívám 

na bilanční sumu, kde je nejvýznamnější rozdíl v letech 2015-2016, kde je hodnota 

dlouhodobého majetku nejvýraznější. 

U oběžných aktiv, je evidentní, že ve sledovaném období nezaznamenala větších změn 

až na období mezi roky 2016 a 2017, kdy došlo k většímu rozdílu ve výši 

1 378 006 tis. Kč. 

Tabulka 8 - Horizontální analýza majetkové struktury – rozdílová (v tis. Kč) 

ROZVAHA  
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA – rozdílová (v tis. Kč) 

2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 

AKTIVA CELKEM  774 702 -419 787 4 383 173 1 586 386 

Dlouhodobý majetek  1 131 853 -405 944 3 568 019 217 055 

Dlouhodobý hmotný majetek -31 355 -1 512 4 279 884 241 971 

Pozemky a stavby -37 853 -10 651 3 182 825 133 824 

Pozemky 10 076 93 1 306 797 -11 902 

Stavby -47 929 -10 744 1 876 028 145 726 

Oběžná aktiva  -354 347 -9 950 740 158 1 378 006 

Zásoby  550 312 -491 259 397 151 80 161 

Zboží 550 312 -491 259 396 984 80 161 

Pohledávky  -878 595 516 584 438 107 1 118 155 

Krátkodobé pohledávky -885 724 513 597 -146 402 1 063 970 

Pohledávky z obchodních vztahů -351 157 442 572 -179 762 1 062 010 

Peněžní prostředky -26 064 -35 275 -95 100 179 690 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle účetních výkazů 

V horizontální podílové analýze jsou vidět položky v procentuálním podílu. Největší 

procentní podíl je mezi roky 2016-2015 u položky pozemků, za kterou může zmiňo-

vaná fúze. Jedná se o podíl ve výši 23,83 % ovlivněn položkou celková aktiva, u kterých 

došlo ke změně o 1,93 %. 
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Tabulka 9 – Horizontální analýza majetkové struktury – podílová (v %) 

ROZVAHA  
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA-podílová (v %) 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

AKTIVA CELKEM  1,18 0,92 1,93 1,17 

Dlouhodobý majetek  4,06 0,73 4,25 1,05 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,92 1,00 13,68 1,05 

Pozemky a stavby 0,89 0,97 11,44 1,04 

Pozemky 1,21 1,00 23,83 0,99 

Stavby 0,84 0,96 8,58 1,07 

Oběžná aktiva  0,91 1,00 1,21 1,32 

Zásoby  3,14 0,39 2,26 1,11 

Zboží 3,14 0,39 2,26 1,11 

Pohledávky  0,72 1,23 1,16 1,35 

Krátkodobé pohledávky 0,72 1,23 0,95 1,41 

Pohledávky z obchodních vztahů 0,86 1,20 0,93 1,43 

Peněžní prostředky 0,95 0,93 0,80 1,47 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle účetních výkazů 

4.2.2 Horizontální a vertikální analýza finanční stability 

V této části se budu zabývat finanční stabilitou společnosti. Hlavními položkami fi-

nanční stability je vlastní kapitál a cizí zdroje. Součástí cizích zdrojů je časové rozlišení 

pasiv, které je v prvních 3 letech zanedbatelné. Nárůst je evidentní až v roce 2016 (na 

hodnotu 78 001 tis. Kč) a zaznamenán je i jejich další progres, o hodnotu 85 059 tis. Kč.  

Graf 2 – Vývoj pasiv (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu 2 pozorujeme vývoj vlastního kapitálu, cizích zdrojů a vývoj bilanční sumy. Do 

roku 2015 jsou cizí zdroje vyšší než vlastní kapitál a obě položky rostou. Vzhledem k vý-

voji situace dochází k poklesu bilanční sumy, protože v období 2015-2016 se společ-

nost připravuje na fúzi. 
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Pokud se podíváme na položku vlastní kapitál, zaznamenáme razantní navýšení 

o 177 % a to hlavně v období 2015-2016. Největší podíl na nárůstu vlastního kapitálu 

má položka závazky-ovládaná nebo ovládající osoba. Hodnota základního kapitálu zů-

stává po celou dobu ve stejné výši na 1 041 300 tis. Kč.  

Tabulka 10 – Horizontální analýza finanční stability – rozdílová (v tis. Kč) 

ROZVAHA  
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA-rozdílová (v tis. Kč) 

2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 

PASIVA CELKEM 774 702 -419 787 4 383 173 1 586 386 

Vlastní kapitál  31 296 -54 1 614 691 358 124 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 731 151 -414 616 2 432 389 1 241 861 

Závazky-ovládaná nebo ovládající 

osoba 
902 302 -448 980 130 637 1 455 753 

VH minulých let  0 31 098 757 340 503 853 

Časové rozlišení  -34 -15 77 962 7 058 

Výdaje příštích období 0 0 77 796 3 469 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle účetních výkazů 

U cizích zdrojů společnosti, také zaznamenáme změny ve snížení podílu závazků na 

úkor růstu vlastního kapitálu. Společnost nedisponuje dlouhodobými bankovními 

úvěry, které patří do skupiny cizích zdrojů. 

Tabulka 11 – Vertikální analýza finanční stability podniku (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle účetních výkazů 

Velký nárůst zaznamenala i položka výsledek hospodaření běžného účetního období, 

kdy stoupala z 1,89 % na 7,02 % a pak klesla na konečných 4,62 %. Naopak největší po-

kles je u základního kapitálu, který klesl z 23,86 % na 9,74 %, jak je patrné z vertikální 

analýzy. 

Vyhodnocení se dá dělat i pomocí horizontální podílové analýzy, která nám ukazuje 

procentní podíl mezi roky. Z tabulky je viditelné, že mezi roky 2016-2015 se objevuje 

položka výsledek hospodaření minulých let. Dochází zde k nárůstu o 25,35 %. Důvo-

dem může být i nejvyšší výsledek hospodaření v běžném období v roce 2016 ve výši 

639 231 tis. Kč. 

Při pohled na časové rozlišení si můžeme všimnout zvýšení na 2 000,03 %. Jde o výdaje 

příštích období, které z 0 Kč rapidně stouply na 77 796 tis. Kč. 

  

ROZVAHA  
VERTIKÁLNÍ ANALÝZA (v %) 

2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVA CELKEM  100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál  25,91 22,61 24,62 30,50 29,33 

Základní kapitál  23,86 20,27 22,07 11,44 9,74 

VH běžného účetního období (+/-) 1,40 1,74 1,89 7,02 4,62 

Cizí zdroje 74,09 77,39 75,38 68,64 69,88 

Závazky  72,94 76,35 74,39 66,47 67,91 

Dlouhodobé závazky  0,11 0,26 0,32 1,35 0,8 

Závazky k úvěrovým institucím 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky  72,84 76,08 74,07 65,12 67,08 
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Tabulka 12 - Horizontální analýza finanční stability – podílová (v %) 

ROZVAHA  
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA-podílová (v %) 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

PASIVA CELKEM 1,18 0,92 1,93 1,17 

Vlastní kapitál  1,03 1,00 2,39 1,13 

Základní kapitál 1,00 1,00 1,00 1,00 

Krátkodobé závazky 1,23 0,89 1,70 1,21 

Závazky-ovládaná nebo ovládající 

osoba 
0 0,50 1,29 3,49 

Výsledek hospodaření minulých let  0 0 25,35 1,64 

Časové rozlišení  0,61 0,72 2000,03 1,09 

Výdaje příštích období 0 0 0 1,04 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle účetních výkazů 

4.2.3 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Veškeré informace o výkazu zisku a ztráty jsou uvedeny v příloze č. 3. V tabulce výkazu 

zisku a ztráty jsou vidět vybrané položky. Jsou to konkrétně položky výnosů, nákladů 

a výsledků hospodaření. 

Tabulka 13 – Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby z prodeje výrobků 

a služeb 
53 221 51 502 169 896 150 306 130 273 

Tržby za prodej zboží 27 243 132 31 257 598 32 044 648 40 073 276 46 101 875 

Výkonová spotřeba  27 151 599 31 094 962 31 996 317 39 340 263 45 241 156 

Osobní náklady 39 521 47 039 59 547 204 287 211 711 

Mzdové náklady 26 569 31 816 40 881 143 624 145 147 

Úpravy hodnot v provozní 

oblasti  
17 844 18 379 6 956 413 995 355 018 

Ostatní provozní výnosy  39 464 10 474 10 669 185 485 227 348 

Ostatní provozní náklady 50 244 44 644 29 970 127 957 107 629 

Provozní VH  76 609 114 550 132 423 322 565 543 982 

Výnosové úroky a podobné 

výnosy  
477 522 17 983 197 105 

Nákladové úroky a podobné 

náklady  
684 3 074 19 530 60 131 31 161 

Ostatní finanční výnosy 6 823 4 114 10 964 8 294 9 884 

Ostatní finanční náklady 5 699 4 023 28 527 135 545 105 937 

Finanční VH  917 -2 461 -19 110 -187 185 -104 665 

VH před zdanění 77 526 112 089 113 313 135 380 439 317 

Daň z příjmů za běžnou čin-

nost 
16 419 22 742 24 020 -503 842 -54 185 

VH po zdanění 61 107 89 347 89 293 639 222 493 502 

VH za účetní období 61 107 89 347 89 293 639 222 493 502 

Čistý obrat za účetní období  27 343 117 31 324 210 32 254 160 40 417 558 46 507 485 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle účetních výkazů 

Z analýzy VZZ je patrné, že nejvyšší tržby jsou z prodeje zboží, konkrétně z prodeje po-

honných hmot. Během vybraných let se průměrný (velkoobchodní) prodej benzínu po-

hyboval na úrovni 31,6 % a motorové nafty na úrovni 64,7 %. Tržby z prodeje zboží mají 

každý rok rostoucí charakter. Došlo u nich k dramatickému celkovému nárůstu 
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o 19 164 368 tis. Kč (z 27 243 132 tis. Kč na 46 101 785 tis. Kč.). Na rozdíl od celkových 

nákladů, které vzrostly jen o 18 802 577 tis. Kč. To znamená, že se zvýšil i čistý obrat za 

účetní období. 

V této části bych se ráda věnovala rozboru jednotlivých výsledků hospodaření. 

Prvním je provozní výsledek hospodaření, který má po celou dobu rostoucí charakter 

až na rok 2013, kdy je jeho výše pouhých 76 609 tis. Kč. V dalším období můžeme ale 

zaznamenat progres v podobě výrazného navýšení růstu na částku 543 982 tis. Kč. Ná-

růst způsobily hlavně vyšší tržby z prodeje zboží.  

Druhým výsledkem hospodaření je finanční výsledek hospodaření. V prvním roce se 

zobrazuje jeho kladná hodnota. V dalším období nastává klesající tendence výsledku 

hospodaření, a dokonce se dostává až do mínusových hodnot. Tato situace je způso-

bena vyššími náklady (Nákladové úroky a podobné náklady, Ostatní finanční náklady) 

než jsou výnosy (Výnosové úroky a podobné výnosy, Ostatní finanční výnosy). Pokud 

se zaměříme na výsledek hospodaření, v roce 2017 zjistíme, že oproti předešlému roku 

se hodnota finančního výsledku snížil o 82 520 tis Kč, i když je pořád v záporných hod-

notách. 

Pokud sečteme provozní a finanční výsledek hospodaření, získáme výsledek hospoda-

ření před zdaněním. Jestliže od výsledku hospodaření před zdaněním odečteme daň 

z příjmů za běžné činnosti, dostaneme výsledek hospodaření po zdanění, který je 

v tomto podniku zároveň i výsledek hospodaření za účetní období.  

Graf 3 – Výsledky hospodaření za účetní období (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledek hospodaření sledovaného účetního období nám přehledně znázor-

ňuje graf. Za povšimnutí stojí výrazný progres nárůstu tržeb v roce 2016, který 

způsobila fúze společnosti, kterou jsem již zmínila v předešlých kapitolách. 

Z grafu je evidentní, že fúze společnosti prospěla. Je to zřetelné především z ná-

růstu o 549 938 tis. Kč, ale i z odložené daní z příjmů na úrovni -503 698 tis. Kč, 

61 107
89 347

89 293

639 222

493 502

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2013 2014 2015 2016 2017

Výsledek hospodaření za účetní období 



 41 

která nejvíce ovlivnila výsledek hospodaření v roce 2016. V následujícím období 

klesá odložená daň z příjmů na – 54 185 tis. Kč a tím pádem klesá i výsledek 

hospodaření na 493 502 tis. Kč. Oproti minulému roku je to pokles o 145 720 tis. Kč.  

Situace v roce 2015 a 2016 se promítla i v nárůstu zaměstnanců a mzdové náklady me-

ziročně zaznamenaly nárůst o 102 743 tis. Kč. Společnost disponovala v roce 2015 cel-

kem 59 zaměstnanci a v roce 2016 zaměstnávala již 213 zaměstnanců. 

Z horizontální rozdílové analýzy můžeme porovnat, k jakým meziročním změnám do-

šlo u tržeb z prodeje výrobků a služeb, tržeb za prodej zboží a nákladů vynaložených 

na prodej zboží. Největší meziroční změny jsou zaznamenány v 2015-2016 u všech vy-

braných položek, důvodem je opět sloučení společnosti.  

Tabulka 14 – Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty – rozdílová (v tis. Kč) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA-rozdílová (v tis. Kč) 

2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 

Tržby z prodeje výrobků a služeb -1 719 118 394 -19 590 -20 033 

Tržby za prodej zboží 4 014 466 787 050 8 028 628 6 028 599 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží 
3 888 623 863 360 6 104 288 5 773 353 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle účetních výkazů 

Ve vertikální analýze vidíme procentní složení výsledků hospodaření a čistého obratu 

za účetní období. Jako 100 % jsou zvoleny tržby z prodeje výrobků a služeb plus tržby 

za prodej zboží, které tvoří více jak 99 % ve všech sledovaných letech.  

Tabulka 15 – Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle účetních výkazů 

Pokud se zaměříme na čistý obrat (vypočteme jej, když hodnotu obratu dělíme sumou 

tržeb z prodeje výrobků a služeb, tržeb z prodeje zboží) zjistíme, že tento obrat je vyšší 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
VERTIKÁLNÍ ANALÝZA (v %) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 0,19 0,16 0,53 0,37 0,28 

Tržby za prodej zboží 99,81 99,84 99,47 99,63 99,72 

Výkonová spotřeba 99,47 99,32 99,32 97,80 97,86 

Osobní náklady 0,14 0,15 0,18 0,51 0,46 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  0,07 0,06 0,02 1,03 0,77 

Ostatní provozní výnosy  0,14 0,03 0,03 0,46 0,49 

Ostatní provozní náklady  0,18 0,14 0,09 0,32 0,23 

Provozní VH  0,28 0,37 0,41 0,80 1,18 

Výnosy z DFM-podíly  0 0 0 0 0,08 

Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 0 0,03 

Nákladové úroky a podobné náklady  0 0,01 0,06 0,15 0,07 

Ostatní finanční výnosy 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 

Ostatní finanční náklady 0,02 0,01 0,09 0,34 0,23 

Finanční VH  0 -0,01 -0,06 -0,47 -0,23 

VH před zdaněním  0,28 0,36 0,35 0,34 0,95 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,06 0,07 0,08 -1,25 -0,12 

VH po zdanění  0,22 0,29 0,28 1,59 1,07 

VH za účetní období  0,22 0,29 0,28 1,59 1,07 

Čistý obrat za účetní období  100,17 100,05 100,12 100,48 100,60 
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než 100 %. Je to způsobeno tím, že čistý obrat je větší než suma tržeb z prodeje vý-

robků a služeb a z prodeje zboží. Největší čistý obrat za účetní období je 100,60 %. 

4.2.4 Analýza bilančních pravidel 

Bilanční pravidla poskytují určitá doporučení pro majetkovou strukturu a pro strukturu 

kapitálu. Pro podnik je výhodné, když se těmito pravidly řídí, protože jen tak může do-

sáhnout dlouhodobé finanční rovnováhy. Pro analýzu bilančních pravidel jsem použila 

čtyři základní bilanční pravidla: zlaté bilanční pravidlo, pravidlo vyrovnání rizik, pari pra-

vidlo a růstové pravidlo. 

Zlaté bilanční pravidlo 

Zlaté bilanční pravidlo doporučuje, aby dlouhodobý majetek byl kryt dlouhodobými 

zdroji. Tímto bilančním pravidlem se analyzovaná společnost z velké části neřídí. 

V roce 2013 dochází k většímu převisu dlouhodobých pasiv nad dlouhodobými aktivy, 

takže v tomto roce je zlaté bilanční pravidlo splněno. Dále je zlaté bilanční pravidlo 

splněno v roce 2015, kde jsou dlouhodobá pasiva větší o 80 566 tis. Kč oproti dlouho-

dobým aktivům. 

V letech 2014, 2016 a 2017 není zlaté bilanční pravidlo splněno Důvodem nesplnění 

pravidla, je, že jsou dlouhodobá aktiva větší než dlouhodobá pasiva. V tomto případě 

je to hlavně tím, že díky fúzi došlo k převzetí čerpacích stanic od jiné společnosti, se 

kterou se spojovala, a tím pádem došlo k navýšení dlouhodobých aktiv. Fúze změnila 

jak majetkovou, tak i finanční situaci společnosti CBA, s.r.o. 

Graf 4 – Zlaté bilanční pravidlo (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V níže uvedené tabulce můžeme vidět hodnoty dlouhodobých aktiv a pasiv a vyhod-

nocení zlatého bilančního pravidla. Na základě zlatého bilančního pravidla můžeme 
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říct, že společnost používá agresivní financování, které je více rizikové, ale finančně tak 

nezatěžuje podnik.  

Tabulka 16 – Zlaté bilanční pravidlo (v tis. Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Dlouhodobá aktiva 370 482 1 502 335 1 096 391 4 664 410 4 881 465 

Dlouhodobá pasiva 1 135 123 1 175 333 1 176 957 2 899 349 3 223 674 

Vyhodnocení OK KO OK KO KO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pari pravidlo 

Pari pravidlo je rozšířenou verzí zlatého bilančního pravidla. V grafu č 5 je vyobrazeno 

pari pravidlo. Z vyobrazení můžeme vyčíst, že pari pravidlo je dodrženo jen v letech 

2013 a 2015 stejně jako je to u zlatého bilančního pravidla. Ve zbylých letech převyšují 

dlouhodobá aktiva nad vlastním kapitálem. Pokud je pari pravidlo splněno, měl by být 

vytvořen prostor pro dlouhodobé cizí zdroje. 

Graf 5 – Pari pravidlo (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2015 je vlastní kapitál vyšší o 65 300 tis. Kč než dlouhodobá aktiva. Nejvíce pře-

važují dlouhodobá aktiva nad vlastním kapitálem v letech 2016 a 2017, kde je toto pře-

výšení u obou let vyšší než 1 700 000 tis. Kč. Způsobeno to bylo fúzí a tím pádem ná-

růstem bilanční sumy. 

Tabulka 17 – Pari pravidlo (v tis. Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál 1 130 449 1 161 745 1 161 691 2 776 382 3 134 506 

Dlouhodobá aktiva 370 482 1 502 335 1 096 391 4 664 410 4 881 465 

Vyhodnocení  OK KO OK KO KO 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pravidlo vyrovnání rizik 

Jako další pravidlo je pravidlo vyrovnání rizik, které se zabývá porovnáním vlastního 

kapitálu a dluhy společnosti. V ideálním případě by společnost měla mít více vlastního 

kapitálu než dluhů. Jak je vidět z vyhodnocení tabulky tohoto pravidla, tak ani v jednom 

pozorovaném roku, není pravidlo dodrženo.  

Tabulka 18 – Pravidlo vyrovnání rizik (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podnik má po celou dobu vyšší položku závazků z obchodních vztahů, která je součástí 

krátkodobých závazků. Krátkodobé závazky nejvíce ovlivňují pravidlo vyrovnání rizik. 

Podnik by se měl na tuto položku zaměřit a snažit se jí snížit, aby dosáhl dlouhodobé 

finanční rovnováhy. 

Graf 6 – Pravidlo vyrovnání rizik (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Růstové pravidlo 

V průběhu sledovaného období tempo růstu investic převyšuje tempo růstu tržeb, 

tímto podnik nesplnil růstové pravidlo. V období 2015/2014 a 2017/2016, kdy je tempo 

růstu investic nižší, je pravidlo dodrženo. V období 2015 se podnik připravoval na fúzi 

a v tomto období ještě neměl tolik majetku, jako v dalších letech.  

Nejvyšší rozdíl mezi tempem růstu tržeb a tempem růstu investic nastal v roce 2014 

a 2016. V roce 2016 firma skončila fúzi a začala s rekonstrukcemi a předěláváním čer-

pacích stanic, kde měnila vzhled a značku společnosti. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál 1 130 449 1 161 745 1 161 691 2 776 382 3 134 506 

Dluhy 3 233 064 3 976 504 3 556 786 6 247 306 7 468 510 

Vyhodnocení KO KO KO KO KO 
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Graf 7 – Růstové pravidlo  

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.5 Analýza přehledu peněžních toků 

Z analýzy přehledu o peněžních tocích můžeme vyčíst změnu stavu peněžních pro-

středků, který nám pomáhá posoudit skutečnou finanční situaci. Analýza přehledu pe-

něžních toků je vytvořena pomocí nepřímé metody, protože se v ní objevují změny pe-

něžních toků. Změny můžeme pozorovat buď v pokladně, nebo na bankovních účtech 

a slouží také k posouzení likvidity. 

V přehledu o peněžních tocích vidíme peněžní toky z jednotlivých činností (čisté pe-

něžní toky a stav peněžních prostředků). V přehledu o peněžních tocích se zobrazuje 

z rozvahy výsledek hospodaření za běžnou činnost, a to ještě před zdaněním. 

V předposledním a posledním řádku vidíme stav peněžních prostředků na začátku 

a na konci účetního období. Když si tyto částky od sebe odečteme, dostaneme rozdíl 

v podobě přírůstu nebo úbytku za rok. V letech 2013 a 2017 jde o přírůstek peněžních 

prostředků. U zbylých roků je úbytek. Největší úbytek je v roce 2016, kdy rozdíl činí 

95 100 tis. Kč. V dalším roce peněžní prostředky stoupají o 179 690 tis. Kč na 

560 998 tis. Kč, což je i nejvíce za celé období. 

Podnik má po celou dobu dostatek peněžních prostředků na úhradu svých závazků. Co 

se týče, schopnosti podniku splňovat kritéria likvidity zjistíme, že s tímto kritériem 

nemá problém, i když nedosahuje doporučených hodnot. Podrobněji se budu likvidi-

tou zabývat v analýze poměrových ukazatelů. 
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Tabulka 19 – Přehled o peněžních tocích (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle účetních výkazů 

4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele jsou označovány fondy finančních prostředků. Presentují rozdíl 

stavu skupin aktiv či pasiv vztažených ke stejnému okamžiku. Jako rozdílový ukazatel 

byl zvolen pracovní kapitál, který má významný vliv na platební schopnost společnosti 

a úzce souvisí s likviditou. 

4.3.1 Pracovní kapitál 

Nejprve se podíváme na složení čistého pracovního kapitálu, který se skládá ze sumy 

zásob. Dlouhodobých pohledávek, krátkodobých pohledávek, finančního majetku, od 

kterého se odečítají krátkodobé závazky, proto mají v tabulce záporné hodnoty. Nej-

větší položku tvoří krátkodobé pohledávky, které jsou po celou dobu vyšší než 

2 233 000 tis. Kč a krátkodobé závazky vyšší než 3 178 000 tis. Kč.  

  

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 2013 2014 2015 2016 2017 

VH za běžnou činnost před zdanění 

(+/-) 
77 526 112 089 113 313 135 380 439 317 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

před zdaněním, změnami pracov-

ního kapitálu, placenými úroky a mi-

mořádnými položkami 

82 852 158 098 234 007 675 696 801 749 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

před zdaněním, placenými úroky 

a mimořádnými položkami 

438 878 -227 250 226 780 2 457 857 -651 524 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 428 823 -238 958 175 631 2 356 565 -663 515 

Peněžní toky z investiční činnosti 0 0 0 0 0 

Čistý peněžní tok vztahující se k in-

vestiční činnosti 
-279 620 -629 054 330 056 -588 345 -444 941 

Peněžní toky z finanční činnosti 0 0 0 0 0 

Čistý peněžní tok vztahující se k fi-

nančním prostředkům 
-48 631 841 948 -540 962 

-2 100 

776 
1 288 146 

Čisté zvýšení, resp. snížení peněž-

ních prostředků 
100 571 -26 064 -35 275 -332 556 179 690 

Zvýšení peněžních prostředků vli-

vem fúzí 
0 0 0 237 456 0 

Stav peněžních prostředků a peněž-

ních ekvivalentů na začátku účet-

ního období 

437 167 537 747 511 683 476 408 381 308 

Stav peněžních prostředků a peněž-

ních ekvivalentů na konci účetního 

období 

537 747 511 683 476 408 381 308 560 998 
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Tabulka 20 – Složení čistého pracovního kapitálu (v tis. Kč) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Zásoby 257 232 807 544 316 285 713 436 793 597 

Dlouhodobé pohledávky 30 823 37 952 40 939 625 448 679 633 

Krátkodobé pohledávky 3 118 806 2 233 082 2 746 679 2 600 277 3 664 247 

Finanční majetek 537 747 511 683 476 408 381 308 560 998 

Krátkodobé závazky -3 178 254 -3 909 405 -3 494 789 -5 927 178 -7 169 039 

NWC 766 354 -319 144 85 522 -1 606 709 -1 470 564 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro lepší představu nám poslouží grafické znázornění čistého pracovního kapitálu, kde 

je vidět, že jen první rok má společnost NWC kladné. Další roky je čistý pracovní kapitál 

záporný. Důvodem jsou krátkodobé závazky, které jsou vyšší než krátkodobý majetek, 

který je zdrojem pro splácení těchto závazků.  

Graf 8 - Složení čistého pracovního kapitálu (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování  

V tabulce č. 21 můžeme vidět další části pracovního kapitálu – například nefinanční 

pracovní kapitál. Dále vidíme procentní podíl čistého a nefinančního pracovního kapi-

tálu na celkových aktivech nebo na tržbách. 

Tabulka 21 – Pracovní kapitál 

 2013 2014 2015 2016 2017 

NWC (tis. Kč) 766 354 -319 144 85 522 -1 606 709 -1 470 564 

NCWC (tis. Kč) 228 607 -830 827 -390 886 -1 988 017 -2 031 562 

NWC/A 17,56 % -6,21 % 1,81 % -17,65 % -13,76 % 

NWC/T 2,81 % -1,02 % 0,27 % -3,99 % -3,18 % 

NCWC/A 5,24 % -16,17 % -8,28 % -21,84 % -19,01 % 

NCWC/T 0,84 % -2,65 % -1,21 % -4,94 % -4,39 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U pracovního kapitálu společnosti, je vidět, že se tento ukazatel nevyvíjí dobře Podíl na 

celkových aktivech NWC v roce 2013 a 2015 je kladný. Kladný podíl u položky NCWC je 
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pouze v roce 2013. Zbylé roky jsou hodnoty v tis. Kč záporné. Od toho se i odvíjí pro-

centní podíl na celkových aktivech a na tržbách.  

Nejmenší podíl na aktivech zaznamenáváme u společnosti v roce 2016 ve výši mínus 

21,84 % v položce nefinanční pracovní kapitál. Naopak nejvyšší podíl na celkových ak-

tivech má čistý pracovní kapitál v roce 2013 ve výši 17,56 %. 

4.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Pro výpočet poměrových ukazatelů je potřeba vědět informace o jednotlivých ziscích 

společnosti. K tomu nám pomůže grafické znázornění v grafu 9, kde jsou vidět jednot-

livé typy zisků.  

Začnu EBITDA = zisk před úroky, zdaněním a odpisy, který v sobě skrývá nejvíce polo-

žek. U EBITDA pozorujeme nárůst v letech 2016 a 2017, což je způsobeno nárůstem 

dlouhodobého hmotného majetku. Díky fúzí musí společnost tvořit odpisy, které zve-

dají zisk. EBIT = zisk před úroky a zdaněním a EBT = zisk před zdaněním, jsou hodně 

podobné. Nejvyšší nákladové úroky jsou u EBIT v 2016 ve výši 60 131 tis. Kč, proto EBT 

o tolik klesá v daném roce. 

EAT (čistý zisk) je nejvyšší v roce 2016 a nejnižší naopak v prvním roce. Důvodem vyso-

kého čistého zisku v roce 2016 a 2017 je odložená daň z příjmů, která je záporná. Tato 

hodnota zvyšuje EAT. 

Graf 9 – Jednotlivé zisky (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.1 Rentabilita 

Ukazatele rentability (graf 10 a tabulka 22) ukazují, že společnost je po celou dobu zis-

ková. Všechny rentability rostou, až na drobnou výjimku roku 2016, kdy kromě rentabi-

lity vlastního kapitálu ostatní rentability nepatrně klesají.  
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Graf 10 – Vývoj rentability (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Prvním a nejpoužívanějším ukazatelem rentability je ukazatel rentability vlastního ka-

pitálu (ROE) a až do roku 2016 má rostoucí charakter, pak klesá. U rentability vlastního 

kapitálu se udává, že by měla být v rozmezí od 12-15 % a vyšší. Doporučené hodnoty 

ukazatel dosahuje až v roce 2016, kdy byla zaznamenána i nejvyšší hodnota ukazatele. 

Platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe společnost hospodaří s kapitálem. 

K největšímu nárůstu ukazatele došlo z roku 2015 na 2016, kdy byl nárůst o více jak 

48 %, jak je i vidět z grafu. Je to způsobeno hlavně zvýšením vlastního kapitálu a také 

zvýšením čistého zisku, proto jde o takový nárůst. Naopak nejnižší hodnoty zazname-

nává ukazatel v roce 2013 a to 5,41 %.  

Dalším a také často používaným ukazatelem je ukazatel celkového kapitálu (ROA). ROA 

je velmi ovlivněn zvýšením aktiv a EBITu po fúzi. Ukazatel rentability aktiv nemá tak 

rapidní zvýšení jako rentabilita vlastního kapitálu. Hodnoty se pohybují v rozmezí od 

1,7 % do 10,8 %. 

Následuje rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE), která se odvíjí od vlastního kapi-

tálu a dlouhodobých závazků. Vlastní kapitál v prvních dvou letech roste, ve třetím roce 

nepatrně klesne o hodnotu 54 tis. Kč a následně zase roste až na hodnotu 

3 134 506 tis. Kč. Dlouhodobé závazky rostou do roku 2016, v roce 2017 klesají na hod-

notu 89 168 tis. Kč. Tím pádem ukazatel ROCE roste do roku 2015, v roce 2016 klesá 

a následně zase roste jako vlastní kapitál a dlouhodobé závazky. 

Jako poslední ukazatel jsem vybrala ukazatel rentability tržeb (ROS), který má podobný 

průběh jako rentabilita celkového kapitálu. Způsobeno je to zejména růstem zisku a tr-

žeb. Rentabilita tržeb je stabilní od roku 2013 do 2015 a drží se na průměrné úrovni 

okolo 0,26 %. Hodnoty jsou pod 1 %, protože společnost vykazuje miliardové tržby. 

V dalším roce ROS stoupá na necelých 1,6 % a pak dochází k poklesu na hodnotu 

1,07 %. Pokles v posledním roce je ovlivněn snížením odložené daně z příjmů (v 2016 
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= -503689 tis. Kč.; v 2017 poklesla na - 54 185 tis. Kč.), která přímo ovlivňuje výsledek 

hospodaření. 

Tabulka 22 – Rentabilita (v %) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 5,41 7,90 7,90 56,55 43,66 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 1,79 2,64 3,04 4,48 10,78 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) 6,89 9,80 11,29 6,56 14,20 

Rentabilita tržeb (ROS) 0,22 0,29 0,28 1,59 1,07 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka (pod textem) ukazuje rentabilitu vlastního kapitálu a rentabilitu celkového ka-

pitálu u odvětví. Můžeme si všimnout, že ROE i ROA roste výrazněji v roce 2016, jak 

u společnosti, tak i odvětví. 

Tabulka 23 – Rentability odvětví a společnosti (v %) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Odvětví 
ROE 3,53 2,58 7,73 15,02 15,32 

ROA 2,35 3,58 6,04 8,81 9,14 

Společnost 
ROE 5,41 7,90 7,90 56,55 43,66 

ROA 1,79 2,64 3,04 4,48 10,78 

Zdroj: Vlastní zpracování – Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Pro lepší představu pomůže grafické zobrazení. Vidíme, že modře je označené ROA 

a ROE odvětví, společnosti má ukazatele označeny šedivě.  

Graf 11 – Srovnání ROE a ROA společnosti s odvětvím  

Zdroj: Vlastní zpracování – podle Ministerstva průmyslu a obchodu a rentability společnosti  

Nejdříve se zaměřím na grafické srovnání obou ukazatelů (ROE a ROA). Rentabilita 

vlastního kapitálu společnosti je výrazně vyšší v porovnání s odvětvím. Největší rozdíl 

pozorujeme v roce 2016, kde je ROE společnosti na úrovni před 56 % a ROE odvětví jen 

na úrovni 15 %. Jde o rozdíl více jak 41,5 %. Naopak v roce 2015 jsou hodnoty skoro 

srovnatelné.  
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Z toho lze vyvodit, že oba ukazatele ROE (odvětví i společnost) je v prvních 3 letech 

hodně nízko pod doporučeným rozmezím (tolerance rozmezí je mezi 12 % - 15 % nebo 

i vyšší). Doporučené rozmezí se zobrazuje až v období 2016 a 2017. 

Následně bych srovnala rentabilitu celkového kapitálu, který nezaznamenal až tak 

velké rozdílové hodnoty, jako rentabilita vlastního kapitálu. Jak u odvětví, tak i u spo-

lečnosti se ROA pohybuje v rozmezí od 1 % do 11 %. Společnost je jen lehce pod úrovní 

odvětví, což je pro společnost velmi dobré. Jen v roce 2017 je ROA u společnosti 

o 1,64 % vyšší. 

4.4.2 Likvidita 

Likvidita znázorňuje schopnost společnosti platit své závazky. Likvidita společnosti má 

spíše klesající charakter, jak je vidět na grafickém znázornění. 

Graf 12 – Vývoj likvidity (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce likvidit jsou i doporučené hodnoty pro lepší vyhodnocení. Kromě pohotové 

likvidity (1,16) v roce 2013, společnost nedosahuje doporučených hodnot. 

Tabulka 24 – Likvidita 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Doporučené 

hodnoty 

Běžná likvidita 1,24 0,92 1,02 0,73 0,79 1,8 – 2,5 

Pohotová likvidita 1,16 0,71 0,93 0,61 0,68 1,0 – 1,5 

Okamžitá likvidita 0,17 0,13 0,14 0,06 0,08 0,2 – 0,5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Běžná likvidita je nižší než doporučené hodnoty a má klesající tendenci, což je pro spo-

lečnost pozitivní. Průměrná hodnota běžné likvidity se pohybuje okolo hranice 0,94 Kč. 

Společnost je schopna uhradit své závazky vůči věřitelům v průměru 0,94krát, pokud 

by svá oběžná aktiva přeměnila ve finance. Tím pádem z toho vyplývá, že 1 Kč krátko-
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dobých závazků je kryta v roce 2016 1,24 Kč oběžných aktiv, což je nejvíce ve sledova-

ných letech. Naopak, nejméně je 1 Kč krátkodobých závazků kryta v roce 2013 a to 

pouze 0,73 Kč oběžných aktiv.  

Pouze v roce 2013 je u pohotové likvidity zaznamenaná hodnota v doporučeném in-

tervalu. V dalších letech jsou hodnoty nižší než doporučený interval, podnik tedy nedrží 

své peněžní prostředky ve formě zásob. Společnost by musela prodávat své zásoby, 

aby byla schopna vyrovnat své závazky. 

I okamžitá likvidita je pod doporučenou úrovní. V roce 2013 je hodnota těsně pod op-

timem o 0,03 Kč. Na okamžitou likviditu má hlavně vliv krátkodobý finanční majetek, 

ale tím společnost nedisponuje. Společnost disponuje krátkodobými závazky a jejich 

vývoj má rostoucí tendenci. 

V následující tabulce vidíme, jak vypadá likvidita odvětví. Při porovnání s likviditou spo-

lečnosti (tabulka č. 24) je viditelné, že běžná likvidita u odvětví je na podobné úrovni. 

U odvětví je o něco vyšší. 

Tabulka 25 – Likvidita - odvětví 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Doporučené 

hodnoty 

Běžná likvidita 1,10 1,14 1,22 1,48 1,28 1,8 – 2,5 

Pohotová likvidita 0,60 0,68 0,75 0,87 0,81 1,0 – 1,5 

Okamžitá likvidita 0,27 0,34 0,42 0,44 0,43 0,2 – 0,5 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle Ministerstva průmyslu a obchodu 

Ve srovnání pohotové likvidity společnosti s pohotovou likviditou odvětví vidíme, že 

jsou hodnoty velice podobné. Doporučené hodnoty dosahuje u ukazatele společnosti, 

a to aspoň minimálně v jednom roce. Oproti pohotové likviditě je okamžitá likvidita 

u odvětví splněná v celém sledovaném období. To ale neplatí u okamžité likvidity spo-

lečnosti. 

4.4.3 Aktivita 

Ukazatelé aktivity měří využívání majetku společnosti. Všechny ukazatele aktivity 

kromě obratu aktiv a zásob (jsou uvedeny v obrátkách), ostatní ve dnech.  

Obrat celkových aktiv se pohybuje v rozmezí hodnot 4,3 - 6,9 obrátek za rok, což zna-

mená, že využívá svůj majetek efektivně. Ideální interval pro obrat aktiv je od 1,6 do 3 

obrátek, což je ve všech letech vyšší a nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2015. 

Můžeme se podívat na srovnání obratu aktiv u společnosti a odvětví. V tabulce jsou 

uvedeny hodnoty obratu aktiv z údajů od Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Tabulka 26 – Aktivita - odvětví 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat aktiv-odvětví 2,16 2,17 2,22 2,28 2,30 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle Ministerstva průmyslu a obchodu 
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Z grafického znázornění je vidět, že společnost má několika násobně větší obrat aktiv, 

než udávají údaje z Ministerstva průmyslu a obchodu pro dané odvětví. Takže společ-

nost je využívá efektivněji než odvětví, do kterého je zařazeno. 

Tabulka 27 – Srovnání obratu aktiv – odvětví a společnost 

Zdroj: Vlastní zpracování – podle MPO a vlastního výpočtu aktivity 

Dále se podíváme na další ukazatele aktivity. Jak je patrné na první pohled, obrat zásob 

je na velmi nízké úrovní, pod hodnotou 0,6 obrátek za rok. To znamená, že podnik své 

zásoby nevyužívá tak efektivně jako obrat aktiv. 

Doba splatnosti pohledávek udává počet dnů, po který je tržba zadržována v pohle-

dávkách. Tento ukazatel má kolísavý charakter, kdy nejprve klesá ze 41,5 dnů na 

26 dnů, pak roste (31 dnů), následně zase klesá (29 dnů) a nakonec zase roste na 

34 dnů.  

Ukazatel doba obratu zásob by měl mít co nejnižší hodnotu, protože udává počet dní, 

za které se zásoby změní v peněžní hotovost nebo pohledávku. Ideální je, když má 

doba obratu zásob klesající tendenci, což se v tomto případě nedá říci. Mezi roky 2014-

2015 dochází k velkému poklesu z 5 645 dnů na 670 dnů. Důvodem je pokles zásob 

(zboží) z 807 544 tis. Kč na 316 285 tis. Kč. 

Obratový cyklus peněz je finanční cyklus. Nejvhodnější je, pokud je OCP co nejkratší. 

Tento ukazatel se společnosti neprojevuje pozitivně. V roce 2014 je dokonce obratový 

cyklus peněz 5 379 dnů, i když další rok je to necelých 584 dnů. 

Tabulka 28 – Aktivita 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat aktiv 6,26 6,09 6,83 4,42 4,33 

Obrat zásob 0,21 0,06 0,54 0,21 0,16 

Doba splatnosti pohledávek 41,54 26,11 31,15 28,87 33,82 

Doba obratu zásob 1 739,98 5 644,75 670,19 1 708,76 2 193,05 

Obratový cyklus peněz (OCP) 1 531,49 5 379,46 583,44 210,74 314,93 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4.4 Zadluženost 

Společnost každoročně vykazuje snižující se zadluženost. Nepatrné navýšení je v le-

tech 2014 a 2017. Celková zadluženost se pohybuje mezi 68 % - 78 %. Ukazatel věřitel-

ského rizika je nad 66 % ve všech letech. Znamená to, že společnost je poměrně hodně 

zadlužená, i když nemá žádné závazky k úvěrovým institucím. 

Graf 13 – Vývoj celkové zadluženosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Společnost nemůže dlouhodobý majetek krýt vlastním kapitálem, což svědčí o nízké 

finanční stabilitě. Ideální poměr financování by měl být 1:1, což u společnosti chybí. 

Společnost více financuje z cizích zdrojů a používá agresivní financování. 

Tabulka 29 – Zadluženost 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Celková zadluženost 74,09 % 77,39 % 75,38 % 68,64 % 69,88 % 

Ukazatel věřitelského rizika 72,94 % 76,35 % 74,39 % 66,47 % 67,91 % 

Úrokové krytí 114,34 37,46 6,80 3,25 15,10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel úrokového krytí nám říká, kolikrát provozní zisk pokrývá nákladové úroky. Úro-

kové krytí podniku je hodnoceno pozitivně, protože je vyšší (kromě roku 2016) než do-

poručená hodnota 5. V roce 2013 je úrokové krytí 114,34, což znamená, že v tomto roce 

byl podnik schopen pokrýt své nákladové úroky 114,34krát z provozního zisku. V dal-

ších letech hodnoty klesají, tím pádem podnik už tolik nepokrývá nákladové úroky 

z provozního zisku. V roce 2016 jsou nákladové úroky pokryty pouze 3,25krát z provoz-

ního zisku. 
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4.5 Analýza souhrnných ukazatelů hospodaření 

V této části práce budu zkoumat finanční zdraví podniku z pohledu bankrotních a bo-

nitních modelů. Bankrotní a bonitní modely se snaží odhadnout, zda podniku nehrozí 

finanční problémy nebo bankrot. Modely přiřazují jedinou číselnou charakteristiku, 

podle které lze určit finanční zdraví podniku. Mezi bankrotní modely jsem zvolila 

Altmanův model a model IN05 a mezi bonitní modely Kralickův rychlý test a Grünwal-

dův index bonity. Ještě se v této části zmíním o ekonomické přidané hodnotě, se kte-

rou souvisí vážené náklady na kapitál. 

4.5.1 Bankrotní model 

Bankrotní modely, které budu používat pro vyhodnocení finančního zdraví, jsou Altma-

nův model – Z-skóre a Indexu důvěryhodnosti – IN05. 

Altmanův model (Z-skóre) 

Pro výpočet se musíme podívat do několika oblastí firmy (uvádím je v tabulce č. 30). 

Altman používá několik vah, které jsou též uvedeny v tabulce. Čím vyšší je hodnota Z-

skóre, tím menší pravděpodobnost ohrožení finanční stability společnosti do bu-

doucna. 

Tabulka 30 – Altmanův model – Z-skóre 

 2013 2014 2015 2016 2017 Váha 

NWC/A 0,121 -0,050 0,007 -0,182 -0,150 0,717 

Zadrž. zisky/A 0,012 0,015 0,022 0,133 0,142 0,847 

ROA 0,056 0,070 0,087 0,067 0,137 3,107 

VK/cizí kapitál 0,147 0,123 0,137 0,187 0,176 0,420 

Obrat aktiv 6,243 6,081 6,814 4,411 4,317 0,998 

Vyhodnocení 6,578 6,238 7,067 4,615 4,622  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro vyhodnocení Z-skóre využijeme tabulku určení finančního zdraví. 

Tabulka 31 – Určení finančního zdraví podniku – Z-skóre 

Z> 2,9 předpovídá uspokojivou finanční situaci, pásmo prosperity 

1,2 <Z ≤ 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2 ohrožení vážnými finančními problémy, pásmo bankrotu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při vyhodnocení Atmanova Z-skóre si všímáme, že se společnost ve všech letech na-

chází v oblasti nad „šedou zónou“. Značí to, že se společnost těší dobrému finančnímu 

zdraví a není ohrožena bankrotem. Nejvýrazněji je hodnota Z-skóre ovlivněna obratem 

aktiva. Nejlepší situace je v roce 2015, kdy firma začínala s fúzí, hodnota je vyšší než 7. 

Index důvěryhodnosti – IN05 

Při tvorbě indexu důvěryhodnosti IN05 je potřeba se zaměřit na různé oblasti, aby ne-

byla zkreslena finanční situace podniku. 
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Tabulka 32 – Index IN05 

 2013 2014 2015 2016 2017 Váha 

Aktiva/cizí zdroje 1,350 1,292 1,327 1,457 1,431 0,130 

Úrokové krytí 114,342 37,464 6,802 3,251 15,098 0,040 

ROA 0,018 0,026 0,030 0,045 0,108 3,970 

Výnosy/aktiva 6,266 6,096 6,836 4,441 4,351 0,210 

Běžná likvidita 1,241 0,918 1,024 0,729 0,795 0,090 

Vyhodnocení 6,248 3,134 2,093 1,495 2,203   
Zdroj: Vlastní zpracování 

Pomocí výpočtu indexu IN05, můžeme určit finanční zdraví podniku. K vyhodnocení in-

dexu nám napomáhá barevné označení, viz tabulka určení finančního zdraví podniku. 

Tabulka 33 – Určení finančního zdraví podniku – IN05 

IN> 1,6 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

0,9 <IN ≤ 1,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

IN ≤ 0,9 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledků můžeme předpovídat, že má společnost uspokojivou finanční situaci, i když 

v roce 2016 spadá do tzv. „šedé zóny“. V oblasti šedé zóny nejde říci, v jaké situaci se 

společnost nachází, protože není v uspokojivé finanční situaci ani v ohrožení vážnými 

finančními problémy. Důvodem, proč je společnost v šedé zóně, je pokles úrokového 

krytí, které je zároveň i nejvýznamnější oblastí ovlivňující index IN05.  

Nejstálejší oblastí v indexu je podíl aktiv na cizích zdrojích, ukazatel se pohybuje prů-

měrně na hodnotě 1,37. Naopak nejvíce nestálým ukazatelem je ukazatel úrokového 

krytí, který si pohybuje v rozmezí od 3 do 115. 

Můžeme předpokládat, že pokud bude společnost pokračovat podobným stylem, ne-

musí se bát v budoucnu vážnějšího finančního ohrožení nebo ještě hůř bankrotu. 

4.5.2 Bonitní model 

Kralickův rychlý test – původní varianta 

Kralickův test nám pomůže rychle určit podnik pomocí základních oblastí ukazatelů: 

stability, rentability, likvidity a výsledku hospodaření. Pro výpočet jsem použila pů-

vodní variantu Kralickova rychlého testu.  

V tabulce 34 jsou vypočteny jednotlivé ukazatele, jak pomocí hodnocení výnosové si-

tuace (ukazatele K1a, K1b) a pomocí hodnocení finanční stability podniku (ukazatele 

K1c, K1d).  

Tabulka 34 – Kralickův rychlý test – původní varianta 

UKAZATELE 2013 2014 2015 2016 2017 

K1a  25,906 % 22,610 % 24,620 % 30,504 % 29,327 % 

K1b (v letech) 6,285 -14,500 17,539 2,489 -10,410 

K1c  1,571 % -0,763 % 0,545 % 5,859 % -1,435 % 

K1d  1,756 % 2,229 % 2,806 % 3,544 % 5,090 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Při detailnějším prohlédnutí výsledků ukazatelů Kralickova rychlého testu je ukazatel 

splacení dluhů z cash flow (K1b) i ukazatel cash flow v tržbách (K1c) v letech 2014 

a 2016 záporný. U těchto ukazatelů je to způsobeno záporným cash flow, které se 

v obou ukazatelích vyskytuje. Největší změnu zaznamenává ukazatel doby splacení 

dluhů z cash flow, který z 6,3 let klesá na -14,5 let, následně dochází zase k růstu na 

17,5 let a poklesu až na -10,4 let. 

Podle výsledků se hodnotám ukazatelů přiřadí známky, podle intervalu, do kterého 

hodnoty spadají. Ze známek se vypočítá průměr, podle kterého se zařadí mezi podniky 

bonitní, bankrotní nebo podniky v šedé zóně. 

Tabulka 35 – Stanovení známek a vyhodnocení 

UKAZATELE 2013 2014 2015 2016 2017 

K1a 2 2 2 1 2 

K1b 3 5 4 1 5 

K1c 4 5 4 3 5 

K1d 4 4 4 4 4 

Vyhodnocení 3,25 4 3,5 2,25 4 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce se známkami a vyhodnocením je barevně vyznačeno, jaké je finanční situace 

podniku. Podnik se řadí z velké části mezi bankrotní podniky, protože ve čtyřech z pěti 

pozorovaných let spadá do oblasti bankrotního podniku. Jen v roce 2016 se řadí mezi 

podniky s nevyhraněnými výsledky a spadá do šedé zóny. Důvodem jsou vyšší známky 

hodnocení finanční stability podniku. Z toho můžeme vyvodit, že finanční situace pod-

niku není úplně příznivá. Dalším důvodem, proč podnik spadá mezi bankrotní modely, 

je neaktuální verze modelu (je to původní varianta Kralickova rychlého testu).  

Tabulka 36 – Určení finančního zdraví – Kralickův rychlý test 

K1 Є <1; 2) bonitní podnik 

K1 Є <2; 3> „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

K1 Є (3; 5> bankrotní podnik 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Grünwaldův index bonity 

Tento model ukazuje, zda podnik dosahuje určité ziskovosti. Ziskovost určuje pomocí 

šesti poměrových ukazatelů. Výpočet ukazatelů a tzv. přijatelné hodnoty nalezneme 

v tabulce č. 37. Přijatelné hodnoty si může určit analytik sám nebo pomocí hodnot od-

větví ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. Hodnoty byly zvoleny podle analy-

tika a nalezneme je ve vzorci Grünwaldova indexu bonity. Grünwaldův index bonity se 

vypočítá podle následujícího vzorce. 

𝐺𝐼𝐵 =  
1

6
 × (

𝑅𝑂𝐸

𝑟𝑑 ∗ (1 − 𝑡)
+ 

𝑅𝑂𝐴

𝑟𝑑
+ 

𝐿2

1,2
+ 

𝐾𝑍𝑃𝐾

0,5
+ 

𝐷𝑆𝐷

0,3
+  

Ú𝐾

5
) 

V tabulce níže nalezneme vypočítané jednotlivé ukazatele Grünwaldova indexu bo-

nity. Aby nebyly ovlivněny výsledky, stanovuje se dolní a horní hranice. Dolní hranice 

byla stanovena na hodnotu mínus 3 a horní hranice na plus 3.  
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Tabulka 37 – Grünwaldův index bonity 

 

2013 2014 2015 2016 2017 
Přijatelné 

hodnoty 

Rentabilita aktiva 0,018 0,026 0,030 0,045 0,108 rd * 1-t 

Rentabilita vlastního kapitálu 0,054 0,079 0,079 0,565 0,437 Rd 

Pohotová likvidita  1,160 0,712 0,934 0,609 0,684 1,2 

Krytí zásob pracovním kapitálem 2,979 -0,395 0,270 -2,252 -1,853 0,500 

Doba splatnosti dluhů 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0,300 

Úrokové krytí 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 

Vyhodnocení 1,702 1,070 1,219 0,828 0,896  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Za povšimnutí stojí, že dolní hodnotu mínus 3 nepřekročil téměř ani jeden ukazatel. 

Záporné hodnoty dosahuje pouze ukazatel krytí zásob pracovním kapitálem, a to v le-

tech 2014, 2016 a 2017. Pokud bychom chtěli vypočítat hodnotu ukazatele krytí zásob 

pracovním kapitálem, nejdříve je nutné odečíst oběžná aktiva od krátkodobých zá-

vazků (obě tyto položky jsou velmi vysoké a mají podobné hodnoty). Hodnotu, kterou 

dostaneme na závěr, podělíme položkou zásoby. Hodnota ukazatele se dostane do-

konce do záporných hodnot a ty negativně ovlivňují vyhodnocení Grünwaldova indexu 

bonity.  

Naopak, horní hranice byla překročena u dvou ukazatelů. U ukazatele úrokového krytí 

a doby splatnosti dluhů. Tyto ukazatele jsou rovny hodnotě 3, jinak by tyto ukazatele 

výrazně ovlivnily výsledky a následné vyhodnocení. 

Například, v roce 2013 ukazatel úrokového krytí překračoval hodnotu 114, což zna-

mená, že nákladové úroky pokrýval 114krát provozním ziskem. Úrokové krytí pak nej-

více ovlivnila vysoká zadluženost. Dobu splatnosti dluhů ovlivnily vysoké cizí zdroje 

a nestabilní provozní cash flow.  

Vyhodnocení Grünwaldova indexu bonity nalezneme v posledním řádku tabulky. Za 

pomoci tabulky určení finančního zdraví můžeme zjistit, do jaké oblasti podnik spadá. 

Tabulka 38 – Určení finančního zdraví – Grünwaldův index bonity 

GIB ≥ 2, všechny poměrové ukazatele ≥ 1 pevné zdraví 

1 ≤ GIB ≤ 1,9; L2 ≥ 1; UK ≥ 1 dobré zdraví 

0,5 ≤ GIB ≤ 0,9; L2 ≥ 1 slabé zdraví 

GIB <0,5 churavění 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pomocí barevného označení výsledků je patrné, že podnik v prvních třech letech spadá 

do oblasti pevného zdraví. Znamená to, že podnik má své finance skoro v ideálním 

stavu a nemusí se v současnosti obávat finančních problémů. To se ale nedá říct o dal-

ších dvou letech (2016 a 2017). Výsledky indexu v letech 2016 a 2017 jsou větší než 0,5 

a menší než 0,9, což naznačuje, že by měl podnik spadat do oblasti slabého zdraví, ale 

není tomu tak. Výsledky se určují ještě na základě ukazatele pohotové likvidity a ten 

není ve sledovaném období větší než jedna. V roce 2017 dochází k mírnému zlepšení 
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finanční situace podniku, ale díky hodnotám ukazatele pohotové likvidity zůstává pod-

nik i nadále ve stavu churavění (ohrožení v podobě bankrotu a finanční tísně). 

Pokud bude společnost pokračovat podobným trendem jako mezi roky 2016 a 2017, 

může se její finanční situace výrazně zlepšit a do budoucna by jí nemusely trápit fi-

nanční problémy. 

4.5.3 Ekonomická přidaná hodnota  

Ekonomická přidaná hodnota je v dnešní době nejčastěji používaným ukazatelem hos-

podaření. Ekonomická přidaná hodnota vyjadřuje, zdali podnik roste a tvoří hodnotu 

pro vlastníky. S ekonomickou přidanou hodnotou úzce souvisí vážené náklady na ka-

pitál. Nejprve musíme určit vážené náklady na kapitál, abychom mohli vypočítat eko-

nomickou přidanou hodnotu. Vážené náklady na kapitál se dají určit několika meto-

dami. K odhadu WACC jsem zvolila pro výpočet ratingový model Ministerstva průmyslu 

a obchodu. V části finanční analýzy jsem čerpala některé hodnoty ze stránek MPO. 

Teď k výpočtu jednotlivých částí ratingového modelu. První je bezriziková sazba, která 

je u všech podniku vzata z MPO z odvětví, do kterého daný podnik spadá. 

Další částí je riziková přirážka za velikost, protože podnik má vysoký zpoplatnění kapi-

tál. V prvních čtyřech letech je vypočítaný podle vzorce viz teoretická část práce a v po-

sledním roce je roven 0 %, protože zpoplatnění kapitál přesahuje 3 mld. Kč.  

Následuje riziková přirážka za podnikatelskou stabilitu podnik vyšší EBIT/aktiva, než 

daň krát zpoplatnění kapitál/aktiva, jsou hodnoty brány z odvětví. 

Poslední a nejsložitější část finanční analýzy vybrané společnosti je riziková přirážka za 

finanční stabilitu tedy za likviditu. Firma se řadí mezi velké firmy, proto je penalizována, 

pokud nesplňuje likviditu. První a třetí rok jsou hodnoty počítány podle vzorce (viz. te-

oretická část), ve zbylých letech je likvidita menší než doporučená hodnota 1, proto se 

použije riziková přirážka za finanční stabilitu ve výši 10 %. 

Tabulka 39 – Ratingový model MPO k odhadu WACC (v %) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Bezriziková sazba (rf) 2,26 1,58 0,58 0,43 0,98 

Riziková přirážka za velikost (rLA) 2,07 1,98 1,98 0,01 0,00 

Riziková přirážka za podnikatelskou stabilitu (rPS) 4,97 4,42 3,83 2,91 4,05 

Riziková přirážka za finanční stabilitu (rFS) 10,07 10,00 11,89 10,00 10,00 

WACC 19,37 17,98 18,27 13,35 15,03 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Nyní se dostáváme k výpočtu ekonomické přidané hodnoty. K výpočtu potřebujeme 

provozní výsledek hospodaření, daň, kapitál a námi vypočítané vážené náklady na ka-

pitál podle ratingového modelu Ministerstva průmyslu a obchodu. 

  



 60 

Tabulka 40 – Ekonomická přidaná hodnota 

  2013 2014 2015 2016 2017 

EBIT 78 210 115 163 132 843 195 511 470 478 

Daň 21 % 20 % 21 % -372 % -12 % 

WACC*C 219 859 211 346 214 996 386 985 484 368 

EVA -158 213 -119 548 -110 313 536 157 44 138 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafického znázornění vidíme, že EVA dosahuje jen ve dvou letech kladných hodnot. 

Jedná se o poslední dva roky a v těchto letech tvoří hodnotu společnosti a hodnotu pro 

vlastníky. Ve zbylých letech je EVA záporná a netvoří hodnotu pro podnik. Nejvyšší hod-

notu tvořila v roce 2016, kdy i vykazovala největší výsledek hospodaření za účetní ob-

dobí ve výši 639 222 tis. Kč. 

Graf 14 – Vývoj ekonomické přidané hodnoty  

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést finanční analýzu společnosti CBA, s.r.o. 

v časovém období od roku 2013 do roku 2017. Na základě zjištěných výsledků zhodno-

tit stabilitu společnosti, posoudit její finanční zdraví a případně formulovat doporučení 

směrující ke zlepšení efektivnosti společnosti hlavně v problémových oblastech. 

První provedenou analýzou byla analýza absolutních ukazatelů, která byla následně 

rozdělena do třech dílčích částí. Jednotlivé části byly pak analyzovány pomocí horizon-

tální a vertikální analýzy. Analýza absolutních ukazatelů ukázala, že společnost zazna-

menala určitý vývoj a progres. Analýza majetkové struktury potvrdila, že mezi roky 

2015 a 2016 došlo k výrazným změnám struktury. Důvodem změny byla fúze společ-

nosti, která začala v roce 2015 a trvala až do 1. dubna 2016. Fúze ovlivnila výpočet celé 

finanční analýzy a celkovou situaci společnosti. Došlo k celkovému nárůstu bilanční 

sumy (hodnoty podniku), což se projevilo nejvíce na růstu dlouhodobého hmotného 

majetku, konkrétně na položce pozemků a staveb. Fúzí společnosti vznikl nedokon-

čený dlouhodobý hmotný majetek, který byl tvořen zejména stavebními úpravami 

a technickým zhodnocením čerpacích stanic. Důležitou položkou majetkové struktury 

jsou též oběžná aktiva, která se změnila až po fúzi. Na oběžná aktiva měly největší vliv 

krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů.  

Druhou částí byla analýza finanční stability podniku. Tady došlo k největším změnám 

hlavně u vlastního kapitálu a krátkodobých závazků. Nárůst krátkodobých závazků za-

příčinil, že se společnost stala víc zadluženou. Jednalo se o závazky za ovládanou 

a ovládající osobu, které vzrostly především kvůli investicím do organizace fúze a pře-

dělání čerpacích stanic. Pozitivní je, že společnost nedisponuje žádnými dlouhodo-

bými bankovními úvěry. Během fúze došlo k navýšení položky časového rozlišení pasiv 

o 2 000 %. Jedná se o výdaje příštích období. S analýzou absolutních ukazatelů majet-

kové struktury a finanční stability souvisí bilanční pravidla. Zlaté bilanční pravidlo po-

tvrdilo, že fúze měla vliv na dlouhodobá aktiva a pasiva. Tím, že se společnost tímto 

pravidlem tolik neřídí, nemá svůj dlouhodobý majetek pokryt dlouhodobými zdroji 

a zatím si nezajišťuje dlouhodobou finanční rovnováhu. Pravidlo také ukázalo, že spo-

lečnost používá agresivní financování, které je více rizikové, ale finančně tak nezatěžuje 

podnik.  

Společnosti bych doporučila snížit krátkodobé závazky, konkrétně závazky z obchod-

ních vztahů a tím pádem zlaté bilanční pravidlo vyrovnat. Z pravidla vyrovnání rizik 

jsem zjistila, že společnost CBA, s.r.o. je velmi zadlužená, protože cizí zdroje ve všech 

letech převyšují vlastní kapitál. Doporučila bych, aby se společnost zaměřila na po-

ložku závazků z obchodních vztahů a snažila se jí snížit, aby dosáhla dlouhodobé fi-

nanční rovnováhy. Mezi roky 2015 a 2016, kdy probíhala fúze, výrazně vzrostlo tempo 

růstu investic, protože podnik začal investovat do rozsáhlých rekonstrukcí všech svých 

čerpacích stanic. Tyto investice budou mít tím pádem dlouhodobější charakter.  
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Poslední částí analýzy absolutních ukazatelů byla analýza výkazu zisku a ztráty, z které 

bylo zjištěno, že došlo po fúzi k milionovému nárůstu tržeb, konkrétně tržeb z prodeje 

zboží. Tržby z prodeje zboží měly po celé sledované období rostoucí charakter a rostl i 

čistý obrat za účetní období. Nejvíce se to odráží v období mezi roky 2015 a 2016, kdy 

došlo k nárůstu čistého obratu o 8 163 398 tis. Kč a také nárůstu výsledku hospodaření 

za účetní období.  

Dále jsem se zaměřila na provedení analýzy rozdílových a poměrových ukazatelů. 

U rozdílových ukazatelů jsem provedla analýzu pracovního kapitálu. Pracovní kapitál 

byl až na první rok záporný, což není až tak pozitivní. Při výpočtu čistého pracovního 

kapitálu bylo zjištěno, že cizí zdroje v průběhu let rostly a tím pádem čistý pracovní 

kapitál klesal, což je pro společnost nehospodárné. Proto bych podniku doporučila, aby 

se snažil efektivněji využívat svůj kapitál pro zvyšování výsledku hospodaření. Analýza 

poměrových ukazatelů směrovala nejdříve k rozboru jednotlivých zisků. Tady bylo zjiš-

těno, že společnost byla nejúspěšnější v roce 2016, kdy její čistý zisk dosahoval 

639 222 tis. Kč. Vliv na tuto položku měla odložená daň, která dosahuje záporných hod-

not.  

Z pohledu rentabilit je patrně, že společnost CBA, s.r.o. je po celou dobu zisková. Uka-

zatel rentability vlastního kapitálu přesahoval v roce 2016 hodnotu 56 %. Ukázalo se, 

že v tomto roce společnost nejlépe hospodařila s kapitálem. Pomohl jí k tomu největší 

nárůst dlouhodobého kapitálu a čistého zisku ve sledovaných letech. Zároveň bylo 

zjištěno, že podnik využívá pouze krátkodobé cizí zdroje financování, proto má přeby-

tek cizích zdrojů nad vlastním kapitálem. Při srovnání rentability vlastního kapitálu 

a rentability celkového kapitálu společnosti s odvětvím bylo zjištěno, že ukazatel ROA 

má společnost hodně podobný jako má odvětví. To se nedá říct o ukazateli ROE. Ten je 

podobný jen do roku 2015 a pak ROE společnosti rapidně roste oproti odvětví.  

Pokud posuzujeme v daném období likviditu společnosti, zaznamenáme spíše klesa-

jící tendenci a pohybuje se pod doporučenými hodnotami. To napovídá, že společnost 

by se měla zaměřit na likviditu, aby byla schopna splácet své závazky v čas. Společnost 

nedisponuje krátkodobým finančním majetkem a nedrží své peněžní prostředky ve 

formě zásob, ale ve formě pohledávek (krátkodobých pohledávek). Tato situace sice 

pro firmu nepředstavuje nebezpečí, ale doporučila bych ji snížení krátkodobých pohle-

dávek a přetransformovat je do podoby peněžních prostředků. Peněžní prostředky 

jsou nejvíce likvidní formou aktiv. Nejméně likvidní byla společnost v době fúze v roce 

2016. 

Z pohledu celkové aktivity dojdeme k závěru, že podnik efektivně využívá svůj majetek, 

ale co se týče obratu zásob, je patrné, že je nevyužívá tak efektivně jako celkový obrat 

aktiv. Pro podnik to znamená, že tržby zadržuje v podobě pohledávek, což může být 

na jednu stranu i výhodou. U poměrových ukazatelů jsem nakonec provedla pro srov-

nání i analýzu zadluženosti. Analýza zadluženosti ukázala, že společnost vykazuje sni-

žující se zadluženost, i když celková zadluženost klesá. Společnost je i tak stále hodně 

zadlužená (rozmezí zadluženosti mezi 68 % - 78 %), i přesto, že nemá žádné závazky 

k úvěrovým institucím. Společnost více financuje cizími zdroji, důvodem je velké 
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množství krátkodobých závazků z obchodních vztahů, ty vzrostly v období 2015-2016 

o 1 813 356 tis. Kč.  

Poslední kapitolou byla analýza souhrnných ukazatelů hospodaření, která pomohla 

k posouzení finančního zdraví z pohledu bankrotních a bonitních modelů a pomocí 

ekonomické přidané hodnoty. Jedná se o jeden z moderních ukazatelů. Jako bankrotní 

modely byl zvolen Altmanovo Z-skóre a Index důvěryhodnosti IN05 a jako bonitní mo-

dely: Kralickův rychlý test a Grünwaldův index bonity.  

Začneme nejdříve bankrotními modely. Z výpočtu Altmanova Z-skóre bylo zjištěno, že 

společnost CBA, s.r.o. je nad oblastí tzv. „šedé zóny“, což znamená, že v blízké budouc-

nosti není ohrožena. Ve všech letech dosahovaly hodnoty uspokojivé finanční situace, 

což značí, že se společnost nemusí obávat bankrotu. Nejvýrazněji tento model ovlivnila 

hodnota obratu aktiv. Při výpočtu indexu důvěryhodnosti IN05 bylo zjištěno, že podnik 

také spadá do oblasti s uspokojivou finanční situací, jen v roce 2016 spadá do oblasti 

„šedé zóny“. Je to ovlivněno poklesem ukazatelů v roce 2016, které tento model ovliv-

ňují. V tomto případě bych doporučila, aby se společnost snažila udržet tuto finanční 

situaci, a nemusí se tak obávat případných finančních problémů. 

Při pohledu na bonitní modely je situace o něco horší. Původní varianta Kralickova rych-

lého testu ukazuje, že se podnik nachází v oblasti bankrotu. Je to způsobeno vyššími 

známkami hodnocení finanční stability podniku. Tento model nemá tak vypovídající 

schopnost, protože se jedná o původní variantu modelu. Varianta nemusí být v této 

době adekvátní podmínkám pro dnešní trh. Proto bych doporučila tento model brát 

s nadhledem.  

Druhým bonitním modelem je Grünwaldův index bonity, který ukazuje, jestli podnik 

dosahuje ziskovosti. Pro tento model musely být stanoveny hranice (dolní -3, horní +3), 

aby nedocházelo ke zkreslení výsledků. Podle vyhodnocení Grünwaldova indexu bo-

nity je zřejmé, že se společnost pohybuje v oblasti dobrého zdraví (první 3 roky), ale po 

fúzi se dostává do oblasti churavění, díky nízké pohotové likviditě. V posledním roce se 

finanční situace zlepšila, pokud bude společnost pokračovat podobným trendem, 

měla by se do budoucna vyhnout finančním problémům. Do budoucna bych doporu-

čila zaměřit se na úrokové krytí a dobu splatnosti dluhů, aby došlo ke zlepšení finanční 

situace a zlepšila se tím i dlouhodobá rovnováha.  

Poslední byl zvolen ukazatel hospodaření EVA (ekonomická přidaná hodnota). Vyja-

dřuje, zdali společnost tvoří hodnotu pro vlastníky. Hodnoty ekonomické přidané hod-

noty se pohybují první tři roky v záporných hodnotách, naopak v posledních dvou le-

tech je EVA kladná. Znamená to, že až po fúzi začal podnik růst a začal i tvořit hodnotu 

pro vlastníky společnosti CBA, s.r.o. Největší hodnotu pro vlastníky vytvořil podnik 

v roce 2016, kdy byl zaznamenán i největší výsledek hospodaření za účetní období ve 

výši 639 222 tis. Kč. 

Celkové zhodnocení finanční analýzy společnosti CBA, s.r.o. nejvíce ovlivnila fúze v ob-

dobí 2015 až 2016. Fúze ovlivnila veškeré ukazatele použité při zpracování finanční 

analýzy. Z celkového pohledu by se dalo říci, že fúze pozitivně ovlivnila nárůst tržeb 
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a také nárůst celkové hodnoty společnosti. Společnost se snaží postupně hledat cesty 

pro vyrovnání výkyvů, které vznikly v důsledku sloučení více společností dohromady 

a najít nová řešení pro další progres.  

Na základě všech výpočtů ukazatelů a metod lze říci, že je velmi vysoká pravděpodob-

nost, že společnost bude do budoucna růst a bude se společnosti dařit.  
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Příloha 1 – Rozvaha – majetkové struktury (v tis. Kč) 

ROZVAHA (v tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA CELKEM  4 363 601 5 138 303 4 718 516 9 101 689 10 688 075 

Dlouhodobý majetek (DM) 370 482 1 502 335 1 096 391 4 664 410 4 881 465 

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 214 6 599 1 839 31 569 22 209 

Ocenitelná práva 117 426 1 839 31 569 21 455 

Software 117 426 1 839 31 427 21 296 

Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 142 159 

Poskytnuté zálohy na DNM a nedokon-

čený DNM 
97 6 173 0 0 754 

Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 0 0 0 

Nedokončený DNM 97 6 173 0 0 754 

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 370 268 338 913 337 401 4 617 285 4 859 256 

Pozemky a stavby 353 265 315 412 304 761 3 487 586 3 621 410 

Pozemky 47 070 57 146 57 239 1 364 036 1 352 134 

Stavby 306 195 258 266 247 522 2 123 550 2 269 276 

SMV a soubory movitých věcí 15 338 16 101 30 285 375 408 690 253 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 202 722 166 947 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 665 960 775 70 23 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 665 960 0 70 23 

Poskytnuté zálohy na DHM a nedokon-

čený DHM 
0 6 440 1 580 551 499 380 623 

Nedokončený DHM 0 6 440 1 580 551 499 380 623 

Dlouhodobý finanční majetek (DFM) 0 1 156 823 757 151 15 556 0 

Podíly-ovládaná nebo ovládající osoba 0 751 828 757 151 0 0 

Zápůjčka a úvěry-ovládaná nebo ovlá-

dající osoba 
0 404 995 0 0 0 

Podíly-podstatný vliv 0 0 0 15 556 0 

Oběžná aktiva  3 944 608 3 590 261 3 580 311 4 320 469 5 698 475 

Zásoby  257 232 807 544 316 285 713 436 793 597 

Materiál 0 0 0 167 167 

Výrobky a zboží 257 232 807 544 316 285 713 269 793 430 

Zboží 257 232 807 544 316 285 713 269 793 430 

Pohledávky  3 149 629 2 271 034 2 787 618 3 225 725 4 343 880 

Dlouhodobé pohledávky 30 823 37 952 40 939 625 448 679 633 

Pohledávky z obchodních vztahů 1 744 7 802 16 052 0 0 

Odložená daňová pohledávka 28 008 30 150 24 887 625 448 679 633 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 071 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 3 118 806 2 233 082 2 746 679 2 600 277 3 664 247 

Pohledávky z obchodních vztahů 2 580 569 2 229 412 2 671 984 2 492 222 3 554 232 

Pohledávky-ovládaná nebo ovládající 

osoba 
534 330 0 0 0 0 

Pohledávky-ostatní 3 907 3 670 74 695 108 055 110 015 

Stát-daňové pohledávky 0 0 0 32 258 11 636 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 355 1 339 2 440 30 778 14 980 

Dohadné účty aktivní 1 370 1 461 71 147 15 618 54 347 

Jiné pohledávky 1 182 870 1 108 29 401 29 052 

Peněžní prostředky 537 747 511 683 476 408 381 308 560 998 

Peněžní prostředky v pokladně 121 19 093 79 41 669 86 075 

Peněžní prostředky na účtech 537 626 492 590 476 329 339 639 474 923 

Časové rozlišení  48 511 45 707 41 814 116 810 108 135 

Náklady příštích období  48 511 45 707 41 814 108 867 102 726 

Komplexní náklady příštích období 0 0 0 7 661 5 409 

Příjmy příštích období 0 0 0 282 0 
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Příloha 2 – Rozvaha – finanční stability (v tis. Kč) 

ROZVAHA (v tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVA CELKEM  4 363 601 5 138 303 4 718 516 9 101 689 10 688 075 

Vlastní kapitál  1 130 449 1 161 745 1 161 691 2 776 382 3 134 506 

Základní kapitál 1 041 300 1 041 300 1 041 300 1 041 300 1 041 300 

Základní kapitál 1 041 300 1 041 300 1 041 300 1 041 300 1 041 300 

Ážio  0 0 0 307 413 307 413 

Kapitálové fondy 0 0 0 307 413 307 413 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 307 413 307 413 

Fondy ze zisku  28 042 31 098 0 0 0 

Ostatní rezervní fondy 28 042 31 098 0 0 0 

VH minulých let   0 0 31 098 788 438 1 292 291 

Nerozdělený zisk minulých let  0 0 31 098 788 438 1 292 291 

VH běžného účetního období (+/-)  61 107 89 347 89 293 639 231 493 502 

Cizí zdroje  3 233 064 3 976 504 3 556 786 6 247 306 7 468 510 

Rezervy 50 136 53 511 46 731 197 161 210 303 

Ostatní rezervy 50 136 53 511 46 731 197 161 210 303 

Závazky  3 182 928 3 922 993 3 510 055 6 050 145 7 258 207 

Dlouhodobé závazky  4 674 13 588 15 266 122 967 89 168 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 82 696 89 002 

Závazky z obchodních vztahů 4 674 13 588 15 266 0 0 

Závazky-ostatní 0 0 0 40 271 166 

Jiné závazky 0 0 0 40 271 166 

Krátkodobé závazky  3 178 254 3 909 405 3 494 789 5 927 178 7 169 039 

Krátkodobé přijaté zálohy 312 6 694 23 410 136 5 965 

Závazky z obchodních vztahů 2 446 498 2 284 362 2 223 095 4 036 451 3 860 024 

Závazky-ovládaná nebo ovládající 

osoba 
0 902 302 453 322 583 959 2 039 712 

Závazky ostatní 731 444 716 047 794 962 1 306 632 1 263 338 

Závazky k zaměstnancům 1 392 2 635 2 419 6 951 8 048 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
864 1 374 1 547 4 308 5 198 

Stát-daňové závazky a dotace 718 579 693 191 774 002 1 164 365 1 138 221 

Dohadné účty pasivní 10 609 18 847 16 994 131 008 73 538 

Jiné závazky 0 0 0 0 38 333 

Časové rozlišení   88 54 39 78 001 85 059 

Výdaje příštích období 0 0 0 77 796 81 265 

Výnosy příštích období  88 54 39 205 3 794 

  



 71 

Příloha 3 – Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 53 221 51 502 169 896 150 306 130 273 

Tržby za prodej zboží 27 243 132 31 257 598 32 044 648 40 073 276 46 101 875 

Výkonová spotřeba  27 151 599 31 094 962 31 996 317 39 340 263 45 241 156 

Náklady vynaložené na prodané zboží 27 050 225 30 938 848 31 802 208 37 906 496 43 679 849 

Spotřeba materiálu a energie 1 995 3 953 11 761 134 869 151 067 

Služby 99 379 152 161 182 348 1 298 898 1 410 240 

Osobní náklady  39 521 47 039 59 547 204 287 211 711 

Mzdové náklady 26 569 31 816 40 881 143 624 145 147 

Náklady na sociální zabezpečení, ZP a 

ostatní náklady 12 952 15 223 18 666 60 663 66 564 

Náklady na sociální zabezpečení a ZP 9 230 10 897 13 842 47 241 49 781 

Ostatní náklady 3 722 4 326 4 824 13 422 16 783 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  17 844 18 379 6 956 413 995 355 018 

Úpravy hodnot DNM a DHM 17 844 18 379 4 984 448 002 400 505 

Úpravy hodnot DNM a DHM-trvalé 17 844 18 379 17 407 462 349 405 270 

Úpravy hodnot DNM a DHM-dočasné 0 0 -12 423 -14 347 -4 765 

Úpravy hodnot zásob 0 0 -179 3 011 -3 011 

Úpravy hodnot pohledávek 0 0 2 151 -37 018 -42 476 

Ostatní provozní výnosy  39 464 10 474 10 669 185 485 227 348 

Tržby z prodeje DM  0 30 3 945 48 945 68 167 

Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 226 

Jiné provozní výnosy 39 464 10 444 6 724 136 540 158 955 

Ostatní provozní náklady  50 244 44 644 29 970 127 957 107 629 

Zůstatková cena prodaného dlouho-

dobého majetku 7 722 10 421 27 517 19 541 

Zůstatková cena prodaného materiálu 0 0 0 1 397 0 

Daně a poplatky 1 002 628 1 207 -1 475 4 233 

Rezervy v provozní oblasti a kom-

plexní náklady příštích období -9 923 21 484 -6 780 -6 228 15 394 

Jiné provozní náklady 59 158 21 810 25 122 106 746 68 461 

Provozní VH  76 609 114 550 132 423 322 565 543 982 

Výnosy z DFM – podíly 0 0 0 0 38 000 

Ostatní výnosy z podílů 0 0 0 0 38 000 

Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0 0 15 556 

Výnosové úroky a podobné výnosy   477 522 17 983 197 105 

Výnosové úroky a podobné výnosy-

ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 15 810 0 0 

Ostatní výnosové úroky a podobné vý-

nosy 477 522 2 173 197 105 

Nákladové úroky a podobné náklady  684 3 074 19 530 60 131 31 161 

Nákladové úroky a podobné náklady-

ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 18 885 59 663 30 056 

Ostatní nákladové úroky a podobné 

náklady 684 3 074 645 468 1 105 

Ostatní finanční výnosy 6 823 4 114 10 964 8 294 9 884 

Ostatní finanční náklady 5 699 4 023 28 527 135 545 105 937 

Finanční VH 917 -2 461 -19 110 -187 185 -104 665 

VH před zdaněním  77 526 112 089 113 313 135 380 439 317 

Daň z příjmů za běžnou činnost   16 419 22 742 24 020 -503 842 -54 185 

Daň z příjmů splatná 11 097 24 884 18 757 -153 0 

Daň z příjmů odložená 5 322 -2 142 5 263 -503689 -54 185 

VH po zdanění  61 107 89 347 89 293 639 222 493 502 

VH za účetní období  61 107 89 347 89 293 639 222 493 502 

Čistý obrat za účetní období  27 343 117 31 324 210 32 254 160 40 417 558 46 507 485 
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Příloha 4 – Přehled o peněžních tocích (v tis. Kč) 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 

Peněžní toky z provozní činnosti 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdanění (+/-) 77 526 112 089 113 313 135 380 439 317 

Úpravy o nepeněžní operace 5 335 46 009 120 694 540 316 362 432 

Odpisy stálých aktiv a pohledávek 17 318 20 967 19 298 540 015 438 971 

Změna stavu opravných položek 8 179 18 109 100 091 -50 088 -50 252 

Změna stavu rezerv -18 102 3 375 -6 780 -4 333 13 142 

Kurzové rozdíly -2 274 314 162 348 585 

Zisk/ Ztráta z prodeje stálých aktiv 7 692 6 476 -21 428 -71 070 

Úrokové náklady a výnosy 207 2 552 1 547 59 934 31 056 

Ostatní nepeněžní operace  0 0 0 15 868 0 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky 

a mimořádnými položkami 
82 852 158 098 234 007 675 696 801 749 

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 356 016 -385 348 -7 227 1 782 161 -1 453 273 

Změna stavu zásob 157 258 -550 312 491 259 20 668 -77 150 

Změna stavu obchodních pohledávek -46 519 344 620 -475 656 -487 797 -1 053 990 

Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv 7 452 -10 280 -83 293 101 552 -13 907 

Změna stavu obchodních závazků 114 177 -161 055 -50 650 1 615 630 -277 819 

Změna stavu ostatních závazků a přechodných účtů pasiv 123 648 -8 321 111 113 532 108 -30 407 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami 438 878 -227 250 226 780 2 457 857 -651 524 

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku -684 -722 -18 510 -69 188 -32 613 

Zaplacená daň z příjmů -9 371 -10 935 -32 639 -32 104 20 622 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 428 823 -238 958 175 631 2 356 565 -663 515 

Peněžní toky z investiční činnosti 0 0 0 0 0 

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -8 336 -1 163 945 308 128 -637 487 -551 213 

Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 30 3 945 48 945 106 167 

Poskytnuté půjčky a úvěry -271 756 534 330 0 0 0 

Přijaté úroky 472 531 17 983 197 105 

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -279 620 -629 054 330 056 -588 345 -444 941 

Peněžní toky z finanční činnosti 0 0 0 0 0 

Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů 0 900 000 -451 615 -1 669 650 1 423 524 

Vyplacené podíly na zisku -48 631 -58 052 -89 347 -431 126 -135 378 

Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 0 1 0 0 0 

Čistý peněžní tok vztahující se k finančním prostředkům -48 631 841 948 -540 962 -2 100 776 1 288 146 

Čisté zvýšení, resp. Snížení peněžních prostředků 100 571 -26 064 -35 275 -332 556 179 690 

Zvýšení peněžních prostředků vlivem fúzí 0 0 0 237 456 0 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 437 167 537 747 511 683 476 408 381 308 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 537 747 511 683 476 408 381 308 560 998 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Kateřina Kulhavá 

V Praze dne: 16. května 2019 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


