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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti Cinema City Czech s.r.o 
a vyhodnotit výsledky získané využitím ukazatelů finanční analýzy. V práci chci zjistit, 
v	jaké finanční situaci se společnost Cinema City Czech s.r.o. nachází ve sledovaných 
letech 2015-2019. Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí, přičemž první je za-
měřena na teoretickou část a druhá na praktickou. Teoretická část definuje finanční 
analýzu jako takovou, dále absolutní a poměrové ukazatele, analýzu čistého pracov-
ního kapitálu, a v	neposlední řadě také bankrotní ukazatele a ekonomickou přidanou 
hodnotu. Praktická část práce se věnuje představení společnosti Cinema City Czech 
s.r.o. a následně aplikacím vybraných finančních ukazatelů v	rámci finanční analýzy po-
psaných v	části teoretické. V	závěru je shrnuto finanční zdraví dané společnosti na zá-
kladě výsledků vybraných ukazatelů.  
 

Klíčová slova 

Finanční analýza, absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, rentabilita, čistý pracovní 
kapitál, zadluženost, ekonomický zisk. 
 
 
 

Abstract 

The aim of the bachelor thesis is to evaluate the results obtained by using the indica-
tors of financial analysis and therefore determine financial situation of Cinema City 
Czech s.r.o. in the analyzed period 2015-2019. This thesis is divided into two main parts, 
the first is focused on the theoretical part and the second on the practical one. The 
theoretical part defines financial analysis as such, as well as absolute and ratio indica-
tors, analysis of net working capital, and last but not least bankruptcy models and eco-
nomic added value. The practical part of the thesis is devoted to the introduction of 
Cinema City Czech s.r.o. and subsequently to the application of selected financial indi-
cators within the financial analysis described in the theoretical part. The financial 
health of the company, which is based on the selected indicator’s results, is summa-
rized at the end of this bachelor thesis.  
 

Key words 

Financial analysis, absolute indicators, ratio indicators, profitability, net working capi-
tal, indebtedness, economic profit.   



 

 

ÚVOD ............................................................................................................................................ 5 

1 FINANČNÍ ANALÝZA ............................................................................................................ 7 

1.1 CÍL A ÚČEL FINANČNÍ ANALÝZY ............................................................................................ 7 
1.2 UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY ........................................................................................... 8 

1.2.1 Interní uživatelé ................................................................................................... 8 
1.2.2 Externí uživatelé .................................................................................................. 9 

2 ZDROJE DAT FINANČNÍ ANALÝZY ...................................................................................... 9 

2.1 ROZVAHA ....................................................................................................................... 10 
2.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY .................................................................................................... 11 
2.3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ............................................................................................................ 12 
2.4 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ............................................................................................... 13 

3 METODY A UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY .................................................................. 13 

3.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ ................................................................................. 14 
3.1.1 Horizontální analýza .......................................................................................... 14 
3.1.2 Vertikální analýza .............................................................................................. 15 
3.1.3 Analýza bilančních pravidel ............................................................................... 15 

3.2 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ ................................................................................. 17 
3.2.1 Ukazatele rentability ......................................................................................... 18 
3.2.2 Ukazatele likvidity ............................................................................................. 19 
3.2.3 Analýza pracovního kapitálu ............................................................................. 20 
3.2.4 Ukazatele aktivity .............................................................................................. 22 
3.2.5 Ukazatele zadluženosti ..................................................................................... 24 
3.2.6 Ukazatele produktivity ...................................................................................... 26 

3.3 ANALÝZA VYBRANÝCH SOUHRNNÝCH UKAZATELŮ ............................................................... 26 
3.3.1 Altmanovo Z-skóre ............................................................................................ 27 
3.3.2 Index IN05 .......................................................................................................... 28 
3.3.3 Ekonomická přidaná hodnota ........................................................................... 28 

4 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI CINEMA CITY CZECH S.R.O. ............................................. 33 

4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ............................................................................................................ 33 
4.2 VLASTNICKÁ STRUKTURA ................................................................................................. 33 
4.3 HISTORIE A SOUČASNOST ................................................................................................. 34 
4.4 SLUŽBY A PRODUKTY ....................................................................................................... 34 
4.5 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST .......................................................................................... 35 

5 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI CINEMA CITY CZECH S.R.O. ................................... 36 

5.1 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ ................................................................................. 36 
5.1.1 Horizontální analýza rozvahy ............................................................................ 37 
5.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát ........................................................ 39 
5.1.3 Vertikální analýza rozvahy ................................................................................ 41 



 

5.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát ............................................................ 43 
5.1.5 Analýza bilančních pravidel ............................................................................... 44 

5.2 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ ................................................................................. 47 
5.2.1 Ukazatele rentability ......................................................................................... 47 
5.2.2 Ukazatel likvidity ............................................................................................... 49 
5.2.3 Analýza čistého pracovního kapitálu ................................................................ 51 
5.2.4 Ukazatele aktivity .............................................................................................. 52 
5.2.5 Ukazatele zadluženosti ..................................................................................... 55 
5.2.6 Ukazatele produktivity ...................................................................................... 56 

5.3 ANALÝZA VYBRANÝCH SOUHRNNÝCH UKAZATELŮ ............................................................... 58 
5.3.1 Altmanovo Z-skóre ............................................................................................ 58 
5.3.2 Index IN05 .......................................................................................................... 59 

5.4 EKONOMICKÁ PŘIDANÁ HODNOTA .................................................................................... 60 

ZÁVĚR ......................................................................................................................................... 63 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................................... 67 

SEZNAM ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ ...................................................................................... 68 

SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................................... 70 

SEZNAM TABULEK ..................................................................................................................... 71 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................................... 72 



| 5 

Úvod 
Zvoleným tématem mé bakalářské práce je finanční analýza společnosti Cinema City 
Czech s.r.o. na základě využití analytického myšlení, kterého je zapotřebí pro kom-
plexní zhodnocení finančního zdraví dané společnosti a kterého bych chtěla v	budoucí 
pracovní praxi využít. V	rámci absolvování vysokoškolského předmětu podnikové fi-
nance, kde každý student měl za úkol vypracovat finanční analýzu daného podniku, 
mě aplikace finančních nástrojů velmi zaujala, a tak jsem se rozhodla ji sestavit i pro 
účely ukončení bakalářského studia.  
 
Finanční analýza je jakýmsi základním pilířem pro finanční plánování a řízení. Primárně 
se soustředí na měření výkonnosti podniku a celkově zda je podnik dostatečně fi-
nančně „zdravý“. Ač do svých ukazatelů nezahrnuje všechny ekonomické faktory, je 
velmi relevantním a osvědčeným pomocníkem pro stanovení silných a slabých stránek 
konkrétního podniku, čímž dokáže firmám z	hodnocení předešlých let jejího vývoje od-
halit, v	jakých oblastech podnikání by se měly podniky zlepšit a kde jsou naopak velmi 
silné a stabilní. Výstupy z finanční analýzy jsou zásadní nejen pro podniky samotné, ale 
také například pro jejich věřitele, a to v	případě možného poskytnutí bankovního 
úvěru.  
 
Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti Cinema City Czech 
s.r.o. pomocí nástrojů finanční analýzy, které jsou nezbytné pro hlubší pochopení toho, 
jak firma na trhu operuje a jak se jí finančně daří. V	návaznosti na výstupy z	této fi-
nanční analýzy budou předložena případná doporučení pro budoucí finanční vývoj 
firmy, která by mohla být využita k	rozvoji společnosti.  
 
Tato práce bude obsahovat teoretickou a praktickou část. První část bude teoreticky 
definovat finanční analýzu jako takovou, její cíl a účel, kdo ji může využívat, zdroje pro 
její vyhodnocení. Dále budou popsány jednotlivé metody a ukazatele finanční analýzy, 
přičemž ukazatele jsou rozděleny do dvou hlavních skupin, a to absolutních a pomě-
rových. Vyjma těchto dvou hlavních částí bude práce zaměřena na analýzu čistého 
pracovního kapitálu a souhrnné ukazatele hodnotící danou společnost spolu s	ekono-
mickou přidanou hodnotou.  Druhá část bakalářské práce je praktická, počínaje čtvrtou 
kapitolou. V	úvodu praktické části bude představena analyzovaná společnost jako ta-
ková, její historický vývoj a současné působení na komerčním trhu, její produkty a jak 
se staví ke společenské odpovědnosti. Další část již bude věnována samotným apliko-
vaným nástrojům a metodám finanční analýzy v	takovém pořadí, jak jsou uspořádány 
v části teoretické. Potřebná data pro zhodnocení finančního zdraví této společnosti 
byla získána na základě jejích, veřejně dostupných, výročních zpráv a účetních závěrek, 
a to ve sledovaném období let 2015-2019. Závěrem bude sepsáno obecné zhodnocení 
a navrhnuta případná opatření pro budoucí vývoj podniku.  
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1 FINANČNÍ ANALÝZA 
Součástí finančního řízení je důležité, aby firma měla velmi důkladný přehled týkající 
se finančního zdraví firmy, což můžeme vyhodnotit právě finanční analýzou. V	odborné 
literatuře nalezneme mnoho různých definic, které jsou si v	zásadě podobné, avšak ne 
úplně stejné z	hlediska vnímání autora. 
 
Podle Růčkové (2019, st. 9) se dá finanční analýza definovat jako systematický rozbor 
získaných dat nacházejících se v	účetních výkazech, ve kterých je obsaženo hodnocení 
firemní minulosti, současnosti a předpověď budoucích faktorů ovlivňující finanční pod-
mínky dané společnosti. Růčková spolu s	Roubíčkovou (2012, st. 77) dále tvrdí, že fi-
nanční analýza se zaměřuje nejen na silné stránky, ale také na ty slabší a napomáhá 
k	odhalení potencionálního problému v	daném finančním hospodaření subjektu.  
 
Kalouda (2016, st. 57) zase vymezuje finanční analýzu jako metodický nástroj umožňu-
jící posoudit finanční zdraví zkoumané společnosti. Dle jeho názoru zde hrají roli dvě 
klíčové komponenty v	rámci finančního působení podniku, a to likvidita a rentabilita. 
 
S	tímto tvrzením se ztotožňuje i Landa (2008, st. 59), který tvrdí, že rentabilitu, likviditu, 
ekonomickou hodnotu, ale i mnohé další charakteristiky podniku lze získat díky inter-
pretaci účetních výkazů v	rámci využití metod finanční analýzy. Dále samotnou fi-
nanční analýzu charakterizuje jako soubor realizovaných postupů, které mají za cíl zís-
kávání informací pro finanční řízení dané firmy a rozhodování externích subjektů. 
 
Jiný pohled přináší Sedláček (2011, st. 3), který vnímá finanční analýzu podobající se 
systému medicíny, kdy je třeba nejprve diagnostikovat podnikový organismus a ná-
sledně přijít s návrhem pro způsob léčení daného problému. Podle něj je nástrojem 
diagnózy ekonomických systémů právě finanční analýza umožňující odhadování pů-
sobení ekonomických, ale i neekonomických faktorů. Dále tvrdí, že díky vědomosti dat 
z finanční analýzy je možné odhadnout také budoucí vývoj daného podniku. 
 
Když se podíváme na výše uvedené definice, můžeme si všimnout, že autoři charakte-
rizující finanční analýzu nachází společnou řeč, co se týče vnímání finanční analýzy, 
jako nějakého souboru nástrojů, kterým lze provést kvalitní rozbor firemního finanč-
ního počínání na trhu. 
 

1.1 Cíl a účel finanční analýzy 

Podle Růčkové (2019, st. 10) lze za základní cíle finančního řízení považovat dosažení 
finanční stability, která je vyhodnocována dvěma základními kritérii: 
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• schopnost tvorby zisku, navyšování majetku a díky touze rozšíření vlastního bo-

hatství nejdůležitější kritérium, kterým je zhodnocení vloženého kapitálu do 
podniku 

• likvidita – pro podnik je důležité hlídat si dostatečnou platební schopnost pod-
niku tak, aby neohrozila její výdělkovou schopnost. 

 
Základní kritéria finančního řízení souvisí cílem a účelem finanční analýzy. „Obecně vy-
jádřeno, cílem finanční analýzy je poznat finanční zdraví. O finančně zdravou firmu se 
jedná tehdy, když nemá problémy se svou schopností hradit splatné závazky, ale dů-
ležitou podmínkou je i perspektiva dlouhodobé platební schopnosti. … Aby obchodní 
korporaci někdo poskytl kapitál, tak očekává že vložený kapitál bude zhodnocen, že 
bude vytvořen dostatečný přebytek výnosů nad náklady – zisk.“ (Pevná, 2017, st. 63) 
 
„Při finanční analýze nejde jen o momentální stav, ale o vývojové tendence v	čase, po-
rovnání s	konkurenty v	oboru nebo se standardy, o vzájemnou provázanost podniko-
vých rozhodnutí, stabilitu i potenciál dalšího rozvoje.“ (Scholleová, 2017, st. 164) 
 

1.2 Uživatelé finanční analýzy 

Kalouda (2016, st. 58) tvrdí, že výsledky provedené finanční analýzou mohou být uži-
tečné pro téměř kohokoliv. Všechny zájmové skupiny mohou tyto informační výstupy 
zužitkovat pro své vlastní potřeby a účinně s	nimi nakládat. Existují dvě základní sku-
piny, do kterých můžeme uživatele finanční analýzy rozdělit, a jsou to uživatelé inter-
ního charakteru a externího. 

1.2.1 Interní uživatelé 

Podle Vochozky (2011, st. 12) jsou interní uživatelé finanční analýzy následující: 
 

• Manažeři – z	hlediska finančního řízení podniku je klíčové, aby měli manažeři 
předloženy informace a data, podle kterých můžou operativně a efektivně pro-
vádět dlouhodobá rozhodnutí. Jejich výhodou jsou informace veřejně nedo-
stupné pro externí uživatele, tj. investoři, stát, banky. Díky výstupům z	analýzy 
finanční situace společnosti se mohou manažeři vydat v	příštím účetním ob-
dobí správným směrem a vytvořit takový podnikatelský plán, který jim pomůže 
dosáhnout lepších finančních výsledků a také výkonnosti. (Vochozka, 2011, st. 
13) 

• Zaměstnanci – v	rámci svého pracovního prostředí zaměstnanci přirozeně sle-
dují zájem o stabilitu a prosperitu společnosti, jelikož se od nich odvozuje jejich 
forma ohodnocení – jak mzdové, tak sociální. Aspekty jako stabilita a prosperita 
firmy je také stěžejní pro jistotu zaměstnání, protože pokud podnik dostatečně 
neprosperuje a nevyvíjí se, zaměstnanec je ohrožen nahrazením jiným 



| 9 

zaměstnancem nebo stagnací již zmíněných mzdových nebo sociálních pod-
mínek. (Vochozka, 2011, st. 13) 

• Odboráři – zaměstnanci sledující hospodářské výsledky podniku mohou ovliv-
ňovat řízení daného společnosti, a to pomocí vzniklých odborových organizací. 

1.2.2 Externí uživatelé 

Pevná (2017, st. 64) mezi externí subjekty řadí: 
 

• Spolupracující podnikatelské subjekty – jedná se o dodavatele, odběratele a 
úvěrové instituce. Dodavatele a odběratele můžeme nazvat obchodními part-
nery, kteří mají za cíl dostát svých závazků. Sledují především krátkodobou pro-
speritu, likvidní podmínky a solventnost. Růčková a Roubíčková (2012, st. 79) 
tvrdí, pokud mluvíme o úvěrových institucích, má se za to, že věřitelé zase vy-
žadují co nejvíce informací o finančním zdraví podniku z	hlediska správného 
rozhodování o poskytnutí úvěru, kde velkou roli hraje rizikovost.  

• Zaměstnance nezodpovědné za řízení firmy, státní orgány – zde mluvíme o fi-
nančních úřadech, správě sociálního zabezpečení nebo také úřadu práce. 

• Širokou veřejnost, společenské organizace a vlastníky – jde o společnosti, kde 
je oddělena řídící a vlastnická funkce. Tito specifičtí vlastníci jsou sice účastníky 
valné hromady s	určitými vlivy, ale nemají stálý přístup k	detailnějším finančním 
informacím, ani k	dalším informacím co se týče činnosti podniku. 

 
Externími uživateli se dále podle Vochozky (2011, st.13) míní i stát a jeho orgány, při-
čemž hlavním sledovaným cílem je kontrola vykazovaných daní a kontrola firem, kde 
se projevuje účast ze strany státu. Dalším zaměřením je tvorba statistických průzkumů 
na základě dat z finanční analýzy firmy.  

2 ZDROJE DAT FINANČNÍ ANALÝZY 
Pokud chceme získat plnohodnotný pohled na finanční posouzení daného podniku, 
k	nástrojům finanční analýzy potřebujeme hlavně vstupní data a informace. Jako fun-
damentální zdroje dat pro finanční analýzu můžeme označit účetní výkazy (obsažené 
v	účetní závěrce), tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow (tento výkaz nebude 
v	této bakalářské práci detailněji popisován), poté výroční zpráva a k	ní připojená její 
příloha. Dále se může jednat o informace o vlastnících, využívajících technologií, struk-
tuře a počtu zaměstnanců, dodavatelských a odběratelských vztazích, nabízejících 
produktech atp. Data můžeme ale také nalézt v	rámci trhů obecně, jako jsou trhy pro-
duktů, materiálu, práce (míra nezaměstnanosti), a samozřejmě na trzích finančních. 
Zpracováním dat z	těchto zdrojů dávají finančnímu hodnocení podniku určitou kom-
plexnost a kvalitu, která je vyžadována.  
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2.1 Rozvaha 

Rozvaha, taktéž bilance podniku, je jedním z	účetních výkazů, které společnosti sledují. 
Podává nám ucelený pohled na stav majetku firmy (ten se řadí do aktiv) a stav zdrojů 
financování tohoto majetku (jsou součástí pasiv) ke konkrétnímu datu v	peněžním vy-
jádření. Celkově nám dává ucelený pohled na finanční situaci společnosti. Struktura 
rozvahy je definována zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů. Podniky musí sestavovat rozvahu při různých příležitostech. První rozvahou je 
rozvaha počáteční, kterou společnost sestavuje při založení podniku. Pokud se rozvaha 
sestavuje měsíčně nebo ke konci roku, jde o sestavení řádné rozvahy. Podnik také se-
stavuje mimořádnou rozvahu, jestliže dojde například k fúzi, rozdělení podniku, či li-
kvidaci. (Synek, Kislingerová a kol., 2010, st. 129) 
 
Tabulka 1 Stručné znění části aktiv v rozvaze 

Zdroj: Růčková (2019, st. 25) 
 
Na levé straně rozvahy lze nalézt aktiva firmy, které lze z	časového hlediska zařadit do 
tří sloupců. Brutto hodnota nám udává hodnotu majetku, za kterou jsme majetek v	mi-
nulosti pořídili. Celková hodnota některého majetku nám ale v	důsledku opotřebení za 
určité období klesá. Výslednou, aktuální účetní hodnotu majetku nám udává netto 
hodnota. Sloupec korekce vyjadřuje zmíněné vyrovnání hodnoty majetku od doby po-
řízení na aktuální hodnotu.  
 
Co se týče pravé strany rozvahy, zde lze nalézt pasiva firmy. Ty mají v	rozvaze na rozdíl 
od aktiv pouze dvě stavová zachycení, a to vyjádření stavu v	minulém účetním období 
a stavu v	běžném účetním období.  
 
 
 
 
 
 

  Stav v běžném účetním období Stav v minulém 
účetním období 

  Brutto Korekce Netto  Netto 
Aktiva celkem         
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál         
B. Stálá aktiva         
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek         
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek         
B.III. Dlouhodobý finanční majetek         
C. Oběžná aktiva         
C.I. Zásoby         
C.II. Pohledávky         
C.III. Krátkodobý finanční majetek         
C.IV. Peněžní prostředky         
D. Časové rozlišení         
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Tabulka 2 Stručné znění části pasiv v rozvaze 

  
Stav běžného účetního 
období Stav minulého účetního období 

Pasiva celkem     
A. Vlastní zdroje     
A.I. Základní kapitál     
A.II. Kapitálové fondy a ážio     
A.III. Fondy ze zisku     
A.IV. Hospodářský výsledek 
minulých let     
A.V. Hospodářský výsledek 
běžného období     
B. + C. Cizí zdroje     
B.I. Rezervy     
C. Dlouhodobé a krátkodobé 
závazky     
D. Časové rozlišení     

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle Růčková (2019, st. 26) 
 
U rozvahy je uplatňován princip bilanční sumy, který nám říká, že firemní aktiva by měla 
být rovna firemním pasivům. Jak tvrdí Scholleová (2017, st. 14), rovnost aktiv a pasiv 
nám ukazuje, odkud jsme čerpali na pořízený majetek a tím zachovali legální cestu ve 
vedení účetních výkazů.  

2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Dalším neméně podstatným účetním výkazem v	rámci sestavování finanční analýzy je 
výkaz zisku a ztrát, někdy zkráceně nazýván jako Výsledovka. Je to výkaz, který podává 
přehled o tokových veličinách, tedy o nákladech a výnosech daného podniku.  
 
Náklady jsou chápány jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů, kteří jsou 
nezbytností pro vytvoření určitého výkonu a byli vynaloženy na získání výnosů. Vo-
chozka, Mulač a kol. (2012, st. 74-75) rozdělují náklady (potažmo i výnosy) na: 
 

• Druhové členění – jedná se o nákladové druhy, kdy výrobní činitelé vstupují do 
procesu z	vnějšího prostředí (zde můžeme zařadit například mzdové a ostatní 
osobní náklady, úpravy hodnot majetku, využití externích služeb a prací, mate-
riální spotřebu, náklady finančního charakteru - úroky z	úvěru) 

• Účelové členění - poukazuje na členění celkových nákladů podle jejich účelu, 
na který byly vydány (zde lze uvést odpovědnostní členění, kde jde o vztah ná-
kladů ke specifickému vnitropodnikovému útvaru, nebo také kalkulační členění 
díky přiřazení nákladů k	danému výkonu nebo jeho části). 
 

Výnosy rozumíme peněžní vyjádření celkových výsledků dané společnosti. Jiný pohled 
na rozdělení nákladů a výnosů nabízí Scholleová (2017, st. 19), která je ve výsledovce 
dělí na oblast provozní a finanční. Provozní výnosové operace jsou takové, které přímo 
souvisí s	hlavní činností společnosti, kam můžeme zařadit jak tržby z	prodeje vlastních 
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výrobků a služeb, tak tržby za prodané zboží nebo tržby z	prodeje dlouhodobých aktiv. 
Finančními výnosy firmy lze chápat ty, které jsou přímo spjaty s	kapitálem společnosti. 
Lze sem zahrnout například platby za zapůjčení cizího kapitálu. 

 
Je důležité mít na paměti, že výkaz zisku a ztráty je přehledem k	určitému časovému 
intervalu, zatímco rozvaha je přehled stavových položek ke konkrétnímu dni. Výsle-
dovka nám tedy ukazuje, „jak jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty ovlivňují nebo 
spíš ovlivňovaly výsledek hospodaření“ (Růčková, 2019, st. 32), tedy jak firma hospoda-
řila za příslušné sledované období (obvykle se jedná o kalendářní rok).  
 
Cílem výsledovky je pomocí odečtení nákladů od výnosů zjistit hospodářský výsledek 
podniku. Existuje mnoho různých podob výsledků hospodaření (zisků nebo ztrát), 
které firmy vykazují. V	tabulce níže jsou podle Vochozky (2011, st. 18) stručně zobra-
zeny hospodářské výsledky podniku.   
 
Tabulka 3 Přehled možných druhů zisku podniku 

České znění Anglické znění Zkratka 

Čistý zisk (zisk po zdanění) Earnings after Taxes EAT 

Zisk před zdaněním Earnings before Taxes EBT 

Zisk před zdaněním + úroky Earnings before Interest and Taxes EBIT 

Zisk před zdaněním + úroky + odpisy Earnings before Interest, Taxes, De-
preciations and Amortization Charges EBITDA 

Čistý provozní zisk po zdanění Net Operating Profit after Taxes NOPAT 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle Vochozka (2011, st. 18) 

2.3 Výroční zpráva 

Veškeré informace, které potřebujeme pro finanční analýzu se nachází právě ve výroč-
ních zprávách firem. Podle § 21 odst. 1 zákona o účetnictví 563/1991 Sb. je povinné 
tvořit výroční zprávu, a to pro všechny účetní jednotky, které jsou povinny sestavovat 
účetní závěrku, která je ověřena auditorem. Součástí těchto výročních zpráv je dle § 21 
odst. 5 zákona o účetnictví 563/1991 Sb. účetní závěrka, zpráva auditora nebo jiné do-
kumenty a údaje dle zvláštního právního předpisu.  
 
Výroční zpráva v	sobě ukrývá charakterově jak finanční, tak nefinanční informace. 
Jedná se například o předpokládaný vývoj činnosti dané firmy, dále změny, které se 
udály v	rámci nabytí vlastních podílů či akcií, nebo je zde zmínka o aktivitách, které 
souvisí s	výzkumem a vývojem účetní jednotky. V	dnešní době, neméně podstatnou 
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roli hraje také společenská odpovědnost firem, tzv. CSR (Corporate Social Respon-
siblity), která je součástí výroční zprávy. Jedná se o aktivity firmy spojené	například s 
ochranou životního prostředí, etickými principy nebo obecně vším, co se týká pracov-
něprávních vztahů.  
 
Jak dále uvádí § 21 odst. 1 zákona o účetnictví 563/1991 Sb., účel výroční zprávy působí 
komplexně a podává vyvážené informace o vývoji činností daného podniku, jeho hos-
podářské pozici a celkově popisuje, zda a jak je podnik výkonný.  
 

2.4 Příloha účetní závěrky 

Pro potřeby finanční analýzy je důležité znát detailnější informace, než které nalez-
neme pouze v	účetních výkazech jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, nebo výkaz cash 
flow. Podle Landy (2008, st. 49) má příloha účetní závěrky uživateli poskytnout takový 
rozsah informací, aby pronikl do vykazovaných účetních hodnot a tím jim zpřístupnil 
cestu k	jejich snazšímu rozhodování. Knápková, Pavelková, Remeš, Šteker (2017, st. 19) 
uvádí, že mezi cenné informace pro zpracování finanční analýzy jsou v	příloze účetní 
závěrky důležité například:  
 

• Informace o obecných účetních zásadách a metodách, které byly využity k	pro-
počtům a které měly vliv na firemní majetek a závazky (jedná se například o 
způsoby oceňování majetku a závazků, dále určení toho, jak se majetek bude 
odepisovat, nebo také jakým způsobem se bude určovat reálná hodnota kon-
krétního majetku či závazků) 

• Informace o zálohách (poskytnutých a přijatých), dále úvěrech, které byly po-
skytnuty členům orgánů dané firmy obsahující hlavní podmínky úvěru s poža-
dovanou úrokovou sazbou 

• Informace o průměrném počtu zaměstnanců za dané účetní období 
 

Landa (2008, st. 48) dále uvádí užitečné informace zobrazené v	příloze účetní závěrky, 
a sice týkající se tržeb z	prodeje zboží, výrobků a služeb, které jsou rozčleněny podle 
druhů činnosti a také podle toho, jestliže se dle geografického umístění trhů od běžné 
činnosti podstatnou mírou odlišuje. Ten podnik, který je zaregistrován jako emitent 
cenných papírů, tyto údaje uvádí pokaždé.  
 

3 Metody a ukazatele finanční analýzy 
Třetí kapitola se zabývá vybranými metodami a ukazateli finanční analýzy. V	literatuře 
se můžeme setkat s	různým členěním metod finanční analýzy, s	různou mírou detail-
nosti a pomocí různých technik. Pouze níže vyjmenované metody a ukazatele jsou 
předmětem této bakalářské práce. Jedná se o ukazatele:                
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• absolutní – zde je zařazena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát 
• poměrové – skládají se z	ukazatelů rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a 

produktivity 
• ukazatele čistého pracovního kapitálu, 
• souhrnné - jedná se o ekonomickou přidanou hodnotu a vybrané bankrotní mo-

dely (Altmanovo Z-skóre a index IN05). 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato metoda se opírá čistě o informace v	účetních výkazech a s	její pomocí analyzu-
jeme jak stavové, tak tokové veličiny. Stavové veličiny jsou zahrnuty v	rozvaze dané 
firmy, a hodnotí stav rozvahové položky ke konkrétnímu datu, tj. například stav kapitálu 
firmy k	určitému datu. Naopak tokové veličiny můžeme sledovat ve výkazu zisku a 
ztrát, kde sledujeme údaje za konkrétní časové období, tj. například jakých tržeb a 
zisku podnik dosáhl za dané období a lze díky tomu interpretovat jeho ekonomický 
vývoj. Mezi absolutní ukazatele řadíme analýzu horizontální, analýzu vertikální, a v	ne-
poslední řadě také analýzu tzv. bilančních pravidel, které jsou všechny blíže popsané 
v	následujících podkapitolách.  
 

3.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza, analýza trendů či podle Kaloudy (2016, st. 62) pojem známý též 
pod analýzou časových řad, patří mezi finančně-analytické metody finanční analýzy, 
které naleznou patřičné využití především z hlediska potencionálního vývoje podniku 
v	budoucnu. Je zde klíčové, aby časové řady byly dostatečně dlouhé z	důvodu přes-
ného a kvalitního vyhodnocení finančních dat.  
 
U této analýzy vývoje položek účetních výkazů v	čase musíme dále sledovat externí i 
interní faktory v	rámci tržního prostředí na finanční chod podniku a snažit se eliminovat 
náhodné vlivy, které se promítly ve vývoji hodnoty ukazatele, a tedy nadále tomu při-
způsobit interpretaci získaných dat.  
 
Analýza může být vyjádřena dvěma způsoby: absolutně a podílově. Absolutní změna 
spočívá v	porovnání hodnot dvou stejných ukazatelů v	rámci aktuálního a předchozího 
účetního období v	číslech, kdežto podílová změna je uváděna v	procentech. (Pevná, 
2017, st. 68) 
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Absolutní změna je vyjádřena vzorcem: 
 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í	𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈i(t) − Ui(t − 1) 

 

Ui – hodnota rozvahové položky 
t – časové období 
t-1 – předchozí časové období 
 
Podílová změna je dána výpočtem: 
 

𝑃𝑜𝑑í𝑙𝑜𝑣á	𝑧𝑚ě𝑛𝑎	(𝑣	%) = 		𝑈i(t)/Ui(t − 1)			 
 
Ui – hodnota rozvahové položky 
t – časové období 
t-1 – předchozí časové období 
 

3.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli analýza svislá či analýza komponent, se zaměřuje na analýzu 
vnitřní struktury absolutních ukazatelů. Jedná se o strukturu jak aktiv, kde chce firma 
zjistit do čeho přesně vložila investice a jak se to projevilo na výnosnosti, ale také pasiv, 
kde se firma informuje o využití zdrojů krytí svého majetku vůči dané základně.  
 
V	případě rozvahy se touto základnou rozumí bilanční suma a z toho jsme schopni zjis-
tit, jaký podíl majetku na celkových aktivech nebo jaký podíl kapitálu na celkových pa-
sivech daný podnik má. Co se týče výkazu zisku a ztrát, základnou rozumíme tržby a 
analyzujeme podíl jednotlivých položek na celkových tržbách podniku. „Jde vlastně o 
souměření jednotlivých položek základních účetních výkazů k	celkové sumě aktiv či 
pasiv.“ (Růčková, 2011, st. 43)  
 
Vertikální analýzu spočítáme jako: 
 

𝑃𝑜𝑑í𝑙		𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦	𝑛𝑎	𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é	𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛ě = 		𝑈𝑖/∑𝑈𝑖 
 
Ui – hodnota jednotlivé položky daného účetního výkazu 
∑Ui  - hodnota základny (hlavní položky daného účetního výkazu; rozvaha – bilanční 
suma, výkaz zisku a ztráty – tržby) 
 

3.1.3 Analýza bilančních pravidel 

Bilanční pravidla jsou postavena na vztahu některých aktiv a pasiv, a tudíž se podílí na 
vytvoření majetkové a kapitálové struktury podniku. Dle Vochozky (2011, st. 21) se ne-
jedná vyloženě o pravidla, jako spíš o doporučení daným firmám, kterými by se 
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management podniku měl řídit v	rámci dosažení dlouhodobé finanční stability. Mů-
žeme sestavit čtyři bilanční pravidla, a sice zlaté bilanční pravidlo, pravidlo vyrovnání 
rizika, pari pravidlo a pravidlo růstové. 
 
3.1.3.1 Zlaté bilanční pravidlo 

U zlatého bilančního pravidla se jedná především o sladění aktiv a pasiv v	rámci jejich 
časové vázanosti. Pravidlo nám sděluje, že vedení firmy by mělo krátkodobá aktiva fi-
nancovat z	krátkodobých zdrojů, a naopak dlouhodobými zdroji by měla být hrazena 
dlouhodobá aktiva. Ovšem toto je jakýsi ideální stav, kterého v	praxi není často dosa-
ženo díky časové náročnosti. V	praxi se setkáme především se dvěma situacemi, které 
jsou zachyceny v	tabulkách níže.  
 
První situace může nastat při tzv. konzervativním způsobu financování. Je postaven na 
takovém principu, při kterém v	podniku převyšují dlouhodobé zdroje nad dlouhodo-
bým majetkem, tudíž hradí i svůj krátkodobý majetek dlouhodobými zdroji. Tento způ-
sob financování je nákladný, ale s	malým rizikem. Podle Scholleové (2017, st. 72) je vo-
len především malými podniky. 
 

Tabulka 4 Konzervativní financování 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál 

  Dlouhodobé cizí zdroje 

    

Oběžná aktiva Krátkodobé cizí zdroje 
Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle Scholleová (2017, st. 72) 

 
Druhý způsob financování firmy, nazýván agresivní, je prováděn tehdy, pokud je i dlou-
hodobý majetek firmy hrazen krátkodobými zdroji. Krátkodobé zdroje jsou sice lev-
nější, ale více rizikové a díky tomu si to mohou díky své příznivé pozici na trhu spolu 
s	dobrými vztahy s	obchodními partnery, tj. dodavateli a odběrateli, dovolit velké pod-
niky, což může vést například k	pozdějšímu splácení dodavatelských úvěrů.  
 

Tabulka 5 Agresivní financování 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál 

  Dlouhodobé cizí zdroje 

    

Oběžná aktiva Krátkodobé cizí zdroje 
Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle Scholleová (2017, st. 72) 
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3.1.3.2 Pravidlo vyrovnání rizika 

Pravidlo vyrovnání rizika představuje jisté doporučení pro firmy založené na využití ka-
pitálu vlastního i cizího, ale tento poměr by měl být ku prospěchu vlastních zdrojů, 
maximálně by se měl poměr rovnat. U obchodní společnosti je dodržení pravidla vy-
rovnání rizika velmi obtížné z	důvodu převažujících oběžných aktiv nad dlouhodobým 
majetkem, která by měla být kryta krátkodobými závazky.  
 

Vlastní zdroje ≧ Cizí zdroje  
 

3.1.3.3 Pari pravidlo 

Pari pravidlo podrobněji doplňuje zlaté bilanční pravidlo a jedná se o doporučení vyu-
žívat vlastních zdrojů financování pouze do výše hodnoty dlouhodobých aktiv. Ideál-
ním stavem je ale nižší využití těchto vlastních zdrojů, protože je pro firmu nákladnější 
oproti financování svého dlouhodobého majetku dlouhodobými cizími zdroji. (Scholl-
eová, 2017, st. 75-76) 

Vlastní zdroje ≦ Dlouhodobá aktiva 

 
3.1.3.4 Růstové pravidlo 

Posledním bilančním pravidlem je růstové pravidlo, které podle Vochozky (2011, st. 21) 
říká, že pro setrvání v	určité finanční rovnováze je podniku doporučováno, aby jak 
v	krátkodobém, tak v	dlouhodobém časovém horizontu nebylo překročeno tempo 
růstu tržeb tempem růstu investic. Podnik tedy musí dbát na to, aby především dlou-
hodobější investice do majetku byla reflektována v budoucích tržbách.  
 

3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýzou poměrových ukazatelů podnik navazuje na analýzu již popsanou v	předchozí 
kapitole, a to na analýzu absolutních ukazatelů a podle Pevné (2017, st. 75) se jedná o 
nejrozšířenější pojetí finanční analýzy. Poměrovými ukazateli lze popsat finanční 
zdraví podniku a jejich výhodou je rychlost a nenáročnost.   
 
Co se týče podstaty těchto ukazatelů, Scholleová (2017, st. 176) vyzdvihá potřebu uvá-
dět jednotlivé absolutní hodnoty do vzájemných poměrů, abychom mohli kvalitně mě-
řit a vyhodnocovat vzájemné vazby a souvislosti mezi různými ukazateli. Poměrové 
ukazatele mohou využít jak interní pracovníci, ale také externí uživatelé pro porovnání 
výkonnosti podniku s	konkurencí.  
 
Mezi poměrové ukazatele, které jsou zároveň předmětem zkoumání této bakalářské 
práce, zahrnujeme ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a produktivity. 
V	praxi je počet poměrových ukazatelů daleko rozsáhlejší, přičemž můžeme analyzo-
vat podnik například z	pohledu kapitálového trhu nebo na bázi cash flow a provozních 
ukazatelů.  
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3.2.1 Ukazatele rentability  
Rentabilita, jinak také výnosnost určuje, zdali a v	jakém rozsahu se vložené firemní pro-
středky zúročily, tudíž ukazatele rentability ve svých proměnných zohledňují kapitál a 
zisk, a to v	různých podobách. (Landa, 2008, st. 81) Podle názoru Synka, Kyslingerové a 
kol. (2010, st. 255) ukazatele rentability zobrazují kombinaci důležitých aspektů pro 
dosažení ziskovosti podniku jako je jejich výše likvidity, aktivity nebo zadluženosti. Mů-
žeme tvrdit, že pro dlouhodobé finanční uspokojení podniku jsou důležité vysoké hod-
noty těchto ukazatelů rentability a platí, že čím vyšší, tím lépe pro danou firmu.  
 
Pro účely této bakalářské práce budou analyzovány následující ukazatele: 

• Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 
• Rentabilita celkového kapitálu (Return on Assets) 
• Rentabilita tržeb (Return on Sales) 
• Rentabilita investovaného kapitálu (Return on Capital Emloyment) 

 
3.2.1.1 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Dle Růčkové (2019, st. 63) tento ukazatel rentability ukazuje, zda investoři dostatečně 
zhodnotili svůj kapitál s	náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. Jde tedy o to, 
kolik čistého zisku přijde na jednu korunu vlastního jmění.  
 
Vzorec pro tento ukazatel je následující: 
 
 
 
 
3.2.1.2 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Jedná se o ukazatel, který nám vyjadřuje efekt poměru zisku před úroky a zdaněním a 
jednotky využitých aktiv v rámci podnikatelské činnosti. Je to ukazatel založený na 
principu celkových aktiv vycházejících z	reprodukčního hodnocení celkového vlože-
ného kapitálu bez ohledu na jeho původ. (Pevná, 2017, st. 77)  
 
Výpočet rentability celkového vypadá následovně: 
 
 
 
3.2.1.3 Rentabilita tržeb (ROS) 

Pavlíková (1998, st. 53) tvrdí, že každé samostatné odvětví na trhu má stanovenou svou 
patřičnou rentabilitu tržeb a uvádí zde příklad s	obchodníky s	cennými papíry, kde pře-
vládá pravděpodobnost nižší rentability díky slabším provizím z	těchto prováděných 
obchodů než například u právníků, kteří se nepotýkají s	tak vysokými náklady.  
 
Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje, jaké částky čistého zisku firma dosáhla z	jedné ko-
runy tržeb. (Scholleová, 2017, st. 177) Jsou zde zahrnuty tržby jak z	prodeje vlastních 

𝑅𝑂𝐴 = 	
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑅𝑂𝐸 = 	
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í	𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 
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výrobků a služeb, tak tržby z	prodeje zboží. Na tomto ukazateli můžeme předpovědět, 
jak se budou vyvíjet další ukazatele finanční analýzy, tedy pokud je podnik v	nepříliš 
dobrém stavu, na ostatních ukazatelích se to projeví podobným způsobem.  
 
Rentabilita tržeb se vypočítá takto: 
 
 
 
 
3.2.1.4 Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 

Ukazatel rentability investovaného kapitálu měří, k jakému množství provozního vý-
sledku hospodaření před zdaněním vytvořeného v	rámci daného účetního období 
podnikatelský subjekt došel z jedné koruny dlouhodobě investovaného kapitálu právě 
akcionáři a věřiteli. (Vochozka, 2011, st. 22) Rentabilita investičního kapitálu je vyjád-
řena následujícím vztahem: 
 
 
 

3.2.2 Ukazatele likvidity 

Mezi další poměrové ukazatele se řadí i ukazatele likvidity. Pojem likvidita nám před-
stavuje určitou schopnost dané firmy přetransformovat svá aktiva na peněžní pro-
středky a těmi pokrývat své závazky. „V	zásadě se ukazatele likvidity používají k	tomu, 
abychom porovnali zdroje, které máme k	dispozici, se závazky, které bychom měli v	ur-
čité době zaplatit.“ (Pavlíková, 1998, st. 64)  
 
Jedná se o důležité ukazatele z	hlediska dlouhodobé strategie firmy za účelem zacho-
vání objektivity v	rámci porozumění chodu celého podniku. Stěžejním faktorem je 
právě sledování přiměřené hodnoty likvidity v	každém jednotlivém stupni likvidnosti. 
Dle Scholleové (2017, st. 178) by se příliš vysoká likvidita mohla promítnout do renta-
bility daného podniku jejím snížením z	důvodu vázání likvidity na prostředky s	velmi 
nízkým výnosem nebo také dokonce žádným, a naopak příliš nízká likvidita by mohla 
indikovat jakýkoli nedostatek oběžného majetku nebo finančních zdrojů.  
 
Doporučená hodnota všech stupňů likvidity závisí na odvětví, ve kterém daný podnik 
působí. Jindřichovská (2013, st. 214) však upozorňuje na určité zkreslení vnímání sku-
piny aktiv, a sice nevědomost skutečné tržní hodnoty od hodnoty účetní, přičemž u 
běžné likvidity jde například o neprodejné zásoby způsobující nadhodnocení tohoto 
ukazatele. Růčková a Roubíčková (2012, st. 119) zmiňují, že z	hlediska doporučených 
trendů je dobré upřednostňovat stabilitu likvidních ukazatelů jak pro stranu věřitelů, 
tak vlastníků. Ukazatele likvidity rozdělujeme do tří stupňů dle likvidnosti oběžných 
aktiv: 
 

𝑅𝑂𝐶𝐸 = 	
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í	𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑐𝑖𝑧í	𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

𝑅𝑂𝑆 = 	
𝐸𝐴𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é	𝑡𝑟ž𝑏𝑦 



| 20 

3.2.2.1 Okamžitá likvidita – likvidita 1. stupně 

Do okamžité likvidity, jinak také likvidity 1. stupně neboli „Cash Position Ratio“ se řadí 
v	rámci čitatele pouze ty nejlikvidnější položky, do kterých můžeme zahrnout peníze 
na běžných či jiných účtech, peníze v	pokladně, ale také volně obchodovatelné cenné 
papíry, šeky. Všechny tyto prostředky jsou definované jako finanční majetek firmy. 
(Růčková, 2019, st. 58) Finanční majetek vztahujeme ke krátkodobému kapitálu, a tudíž 
nám okamžitá likvidita hodnotí schopnost firmy ihned hradit své krátkodobé závazky. 
Doporučená hodnota pro 1. stupeň likvidity je dle Scholleové (2017, st. 179) v	rozmezí 
od 0,2 do 0,5.  
 
 
 
3.2.2.2 Pohotová likvidita – likvidita 2. stupně 

Likvidita 2. stupně neboli pohotová likvidita nebo také „Quick Asset Ratio“ vyjadřuje 
schopnost firmy dostát svým závazkům bez prodeje zásob, které se dle Jindřichovské 
(2013, st. 214) řadí mezi nejpomalejší oběžný majetek díky různorodosti druhů jeho 
jednotlivých složek, která napodobují výrobní proces. Jinými slovy to znamená, že jdou 
nejhůře přeměnit na peníze. I zde platí určitá doporučená hodnota, a sice poměr čita-
tele, představující všechna oběžná aktiva mimo zásob a jmenovatele, udávající krát-
kodobé zdroje. Tento poměr by měl být shodný, tedy 1:1 nebo maximálně 1,5:1. (Růč-
ková, 2019, st. 59). 
 
 
 
3.2.2.3 Běžná likvidita – likvidita 3. stupně 

Běžná likvidita známá také pod pojmem likvidita 3. stupně nebo „Current Ratio“, měří 
schopnost firmy z	hlediska uspokojení svých věřitelů transformovat svůj oběžný ma-
jetek, tedy všechny zásoby, finanční majetek, krátkodobé pohledávky okamžitě v	pe-
něžní prostředky. Zde je důležité podle Pevné (2017, st. 81) vnímat strukturu právě 
oběžného majetku, jeho likvidnost a v	neposlední řadě také strukturu krátkodobých 
závazků ve smyslu doby splatnosti. Doporučenou hodnotu lze podle Růčkové, Roubíč-
kové (2012, st. 118) uvést jako hodnotu v	intervalu 1,5 – 2,5.  
 
 
 

3.2.3 Analýza pracovního kapitálu  

Pracovním, jinak řečeno provozním kapitálem neboli „Working Capital“ rozumíme cel-
kový využívaný oběžný majetek, který najdeme v	rozvaze podniku. Mezi položky, které 
patří do oběžného majetku lze zahrnout krátkodobé pohledávky, finanční majetek 
podniku, nebo také zásoby. Jak již bylo zmíněno v	předchozích podkapitolách, ani 
tento ukazatel není výjimkou týkající se optimální hodnoty v	rámci efektivního řízení 
podniku. 

Ok𝑎𝑚ž𝑖𝑡á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 	 !"#$#č#í	($)*+*,	
-.á+,0102ý	4"5í	,$6"+á7

 

P𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 	 82ěž#ý	($)*+*,	;	<á=02>
-.á+,0102ý	4"5í	,$6"+á7

 

Běž𝑛á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 	 82ěž#ý	($)*+*,	
-.á+,0102ý	4"5í	,$6"+á7
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Je důležité mít oběžná aktiva v	takovém množství, aby je byl podnik schopen racio-
nálně využít. V	případě, že je oběžného majetku méně znamená, že investičních aktiv 
pro účely zvýšení likvidity není dostatečně využito, přičemž tato situace se nejeví pro 
podnik jako hospodárná. A naopak, pokud je ho více, značí to neúčelné využití nákladů, 
které se projevují hlavně jako úrokové náklady z	vázaných aktiv. (Synek, Kislingerová a 
kol., 2010, st. 247) 
 
Jindřichovská (2013, st. 168) zase poukazuje na flexibilitu determinanty čistého pra-
covního kapitálu, kterou jsou krátkodobé závazky. V	případě zvýšení hodnoty krátko-
dobých pasiv se podnik dostává ke snižování jeho likvidity, ale zároveň k nižší vykazo-
vané hodnotě nákladů krátkodobého financování oproti dlouhodobým finančním ná-
strojům.  
 
Tabulka 6 Přehled druhů pracovního kapitálu 

České znění Anglické 
znění Zkratka Výpočet ukazatele Význam ukazatele 

Pracovní kapi-
tál 

Working Capi-
tal WC Oběžný majetek Finanční, provozně 

potřebný majetek 

Čistý pracovní 
kapitál NWC Net Working Capital Oběžný majetek – krátkodobé 

závazky 

Oběžná aktiva 
kryta pouze dlou-
hodobými zdroji 

Nefinanční 
pracovní kapi-

tál 
NCWC Non Cash Working 

Capital 
Pohledávky + zásoby - krátko-

dobé závazky 

Nefinanční, pro-
vozně potřebný 

majetek 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle Scholleová (2017, st. 91) 
 
3.2.3.1 Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) 

Čistý pracovní kapitál patří mezi pracovní kapitál, který není financován krátkodobými, 
ale dlouhodobými dluhy podniku. Jinými slovy jeho hodnota vyjadřuje, o kolik převy-
šují oběžná aktiva nad krátkodobými dluhy. Tato část oběžných aktiv je z	hlediska fi-
nancování náročnější, ale pokud bereme v	potaz i jeho riziko, je menší právě díky delší 
splatnosti daného kapitálu. (Synek, Kislingerová a kol., 2013, st. 250) 
 

Č𝑖𝑠𝑡ý	𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
 
3.2.3.2 Nefinanční čistý kapitál (Non Cash Working Capital) 

Hodnota nefinančního čistého kapitálu je stěžejní pro provozní činnost podniku. Jedná 
se o operace se všemi oběžnými aktivy mimo finanční majetek, tudíž sleduje krátko-
dobé pohledávky a zásoby, kde jejich součet je ponížen o hodnotu krátkodobých zá-
vazků. (Scholleová, 2017, st. 91)   
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𝑁𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 = 𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 
3.2.3.3 Obratový cyklus peněz  

Synek, Kislingerová a kol. (2013, st. 248) definují obratový cyklus peněz jako určité ča-
sové období, po které jsou fondy podniku vázány v	oběžném majetku. Pokud sečteme 
dobu obratu pohledávek, dobu obratu zásob a tento součet ponížíme o dobu odkladu 
plateb neboli dobu obratu závazků, dostaneme hodnotu obratového cyklu peněz.  
 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣ý	𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠	𝑝𝑒𝑛ě𝑧 = 𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 + 𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢	𝑧á𝑠𝑜𝑏 − 𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑑𝑘𝑙𝑎𝑑𝑢	𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏 

 
3.2.3.4 Ukazatel podílu čistého pracovního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel nám udává procentuální zastoupení čistého pracovního kapitálu v	ak-
tivech. Nižší hodnota ukazatele naznačuje vyšší rizikovost, a naopak vyšší hodnota in-
dikuje nehospodárnost ohledně využívání zdrojů podniku. (Scholleová, 2017, st. 188)   
 

𝑃𝑜𝑑í𝑙	𝑁𝑊𝐶	𝑛𝑎	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ	𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑢 = 	
𝑁𝑊𝐶
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

3.2.3.5 Ukazatel podílu čistého pracovního kapitálu na tržbách 

Využitím ukazatele podílu čistého pracovního kapitálu na tržbách je podnik schopen 
identifikovat, zdali je výkon firmy přiměřený nárokům na výši pracovního kapitálu. Hod-
nota tohoto ukazatele z	hlediska uspokojivého řízení čistého pracovního kapitálu by 
neměla nabývat příliš vysokému růstu. (Scholleová, 2017, st. 188)   
 

𝑃𝑜𝑑í𝑙	𝑁𝑊𝐶	𝑛𝑎	𝑡𝑟ž𝑏á𝑐ℎ	𝑝𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘𝑢 = 	
𝑁𝑊𝐶
𝑇𝑟ž𝑏𝑦 

 

3.2.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou dalšími poměrovými ukazateli, pomocí kterých můžeme měřit 
úspěšnost podniku, tentokrát v	rámci řízení jednotlivých složek aktiv. Pokud chceme 
zobecnit výpočet ukazatelů aktivity, využíváme kombinaci položek z rozvahy a výkazu 
zisku a ztrát. V	případě rozvahy vkládáme informace o konkrétních složkách majetku 
firmy a co se týče využití informací z	účetního výkazu zisku a ztrát, tak použijeme veš-
keré tržby získané za dané účetní období.   
 
Ukazatele aktivity lze vnímat dvěma způsoby. Prvním způsobem, kam se řadí ukaza-
tele obratovosti, lze získat informace o tom, kolikrát převýší roční tržby hodnotu po-
ložky, která je předmětem výpočtu obratovosti. Druhý způsob poukazuje na dobu ob-
ratu udávající průměrný časový horizont v	rámci uskutečnění jedné obrátky majetku. 
(Scholleová, 2017, st. 180) 
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Pro dosažení rentabilní společnosti mají dle Jindřichovské (2013, st. 223) zásadní vliv 
právě obrátky aktiv, přičemž se má na mysli celková schopnost pracovat s	aktivy, jako 
efektivnost hospodaření, ale hlavně rychlost výrobního a prodejního cyklu.  
 
3.2.4.1 Obrat celkových aktiv  

Ukazatel obratu celkových aktiv se skládá z	poměru hodnot tržeb z	prodeje výrobků, 
služeb a zboží daného podniku a hodnot daných celkovými aktivy, přičemž celkovými 
aktivy dle Jindřichovské (2013, st. 222) rozumíme krátkodobá aktiva udávající ziskovost 
spolu se stálými aktivy definující produkci firmy.  
 
Scholleová (2017, st. 180) považuje ukazatel celkových aktiv za komplexní, kterým zjis-
tíme kolikrát se celkový majetek firmy obrátí za jeden rok. Minimální doporučená hod-
nota je 1.  
 
 
 
3.2.4.2 Obrat zásob 

Kalouda (2016, st. 65) definuje obrat zásob jako ukazatel určující transformaci zásob 
v	ostatní formy oběžných aktiv, až po konečný produkt a jeho následný prodej, z	něhož 
vychází tržby. Podle Landy (2008, st. 87) je dobré zrychlovat obrat zásob z	důvodu nižší 
vázanosti firemních zdrojů ať už finančních, nebo materiálových, které se mohou efek-
tivně zužitkovat jiným způsobem, což může zajistit pozitivní dopad na rentabilitu spo-
lečnosti. 
 
 
3.2.4.3 Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob nám říká, na jaký časový úsek jsou zásoby vázané v	ma-
jetku společnosti. Jinými slovy, v	jakém časovém horizontu budou zásoby spotřebo-
vány nebo prodány. Jak uvádí Růčková (2019, st. 70), existuje určitá zásobovací politika, 
kde je nutno brát ohledy na různé obory v	odlišných odvětvích trhu, přičemž novodobé 
společnosti se řídí spíše systémem just-in-time, hojně využívaným v	zakázkové vý-
robě.  
 
 
 
 
3.2.4.4 Doba inkasa pohledávek 

Tento ukazatel pomáhá poodhalit chování odběratelů co se týče platební morálky. Ob-
sahuje informace o strategii podniku v	rámci odbytu, obecném výběru svých odběra-
telů a jejich kvalitě nebo také jakým způsobem podnik pečuje o inkasa pohledávek. 
Jelikož již z	názvu vyplývá význam tohoto ukazatele, a sice že se jedná o počet dní, kdy 
musí podnikatel čekat na přijetí peněžních prostředků za vyfakturované produkty, je 
výhodné udržovat tento ukazatel při nižších hodnotách jako například 30 dní. Pokud 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡	𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 	
𝑇𝑟ž𝑏𝑦	𝑧	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒	𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů, 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏, 𝑧𝑏𝑜ží	

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡	𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 	
𝑇𝑟ž𝑏𝑦	𝑧	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒	𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů, 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏, 𝑧𝑏𝑜ží	

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦  

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢	𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 	
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

V𝑇𝑟ž𝑏𝑦	𝑧	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒	𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů, 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏, 𝑧𝑏𝑜ží360 Z
 



| 24 

by to bylo 90 dní a více, lze tento vývoj považovat za nežádoucí a je nutné ho řešit. 
(Landa, st. 88) 
 
 
 
 
3.2.4.5 Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Ukazatel doby splatnosti krátkodobých závazků, na rozdíl od doby inkasa pohledávek, 
nám odkrývá platební morálku podniku vůči svým dodavatelům a jak dlouho trvá od-
kládání plateb dodavateli za obdržené služby. (Jindřichovská, 2013, st. 217) 
 
Ideální stav podle Pavlíkové (1998, st. 78) nastává tehdy, pokud je firma schopna do-
sáhnout delší doby obratu závazků oproti době obratu pohledávek a nemusela by tak 
hradit jejím dodavatelům dříve, než by získala prostředky od odběratelů.  
 
 
 
 
 
 

3.2.5 Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluženost nám zde označuje skutečnost, že podnik využívá nejen vlastní, ale 
také cizí kapitál k	financování svého majetku a její ukazatele nám uvádí efektivnost 
tohoto využívání. Dle Pevné (2017, st. 82) tyto ukazatele sledují především to, jak pod-
nik funguje dlouhodobě, a to z	pohledu poskytování určité míry „jistoty“ dlouhodobým 
věřitelům a akcionářům nebo schopnosti plnit své závazky.  
 
„Ukazatele zadluženosti jsou ovlivňovány především čtyřmi faktory: daně, riziko, typ 
aktiv a stupeň finanční volnosti podniku.“ (Scholleová, 2017, st. 183) 
 
3.2.5.1 Ukazatel celkové zadluženosti (Debt Ratio) 

Tento ukazatel nám říká, jak dobře jsou věřitelé chráněni v	případě, že by se podnik 
dostal do platební neschopnosti. Při překročení určité hodnoty toho ukazatele nastává 
pro firmu těžší období, protože by mohla mít potíže při získávání dalších zdrojů finan-
cování. (Pavlíková a kol., 1998, st. 56)  
 
Podle Scholleové (2017, st. 184) je kritická hranice celkového zadlužení vyšší než 50 % 
a je to z	toho důvodu, že nadměrné zadlužení zvyšuje finanční riziko díky fixnímu pla-
cení úroků nebo splátky jistin. S	tímto názorem souhlasí i Jindřichovská (2013, st. 150), 
která udává optimální hodnotu celkového zadlužení v	rozmezí 21-50 %. Podle Jindři-
chovské (2013, st. 215) je tedy klíčové, jakou zvolíme míru zadlužení, na kterou by měli 
manažeři společnosti reagovat proaktivně a dynamicky a přizpůsobovat se měnícím 
se podmínkám.  

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑖𝑛𝑘𝑎𝑠𝑎	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 = 	
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

V𝑇𝑟ž𝑏𝑦	𝑧	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒	𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů, 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏, 𝑧𝑏𝑜ží360 Z 	
 

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖	𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů = 	
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý	𝑐𝑖𝑧í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

V𝑇𝑟ž𝑏𝑦	𝑧	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒	𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů, 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏, 𝑧𝑏𝑜ží360 Z 	
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																																																													Celková	zadluženost	= 	 ?*7,0@é	17BC>
?*7,0@á	$,+"@$

	

 
3.2.5.2 Koeficient samofinancování (Equity Ratio)  

Tento ukazatel je doplňkem předešlému ukazateli celkové zadluženosti a jejich součet 
by měl mít hodnotu 1. Proporčně vyjadřuje financovaná aktiva akcionáři podniku. (Růč-
ková, Roubíčková, 2012, st. 128) 
 
																																																Koeficient	samofinancování	= 	 D7$=+#í	51.0)*

?*7,0@á	$,+"@$
	

	

3.2.5.3 Ukazatel poměru dluhu k	vlastnímu kapitálu (Debt to Equity Ratio) 

Zde se jedná o ukazatel, který určuje poměr kapitálu věřitelů ke kapitálu vlastníků. Po-
važuje se za velmi důležitý z	toho důvodu, že právě správné proporční nastavení 
těchto dvou složek zásadním způsobem působí na podnikatelskou činnost, která je 
přirozeně spjatá s	již zmíněným finančním rizikem. (Pevná, 2017, st. 84) 
 

Zadluženost	vlastního	kapitálu	= 	 ?"5í	51.0)*
D7$=+#í	51.0)*

	

 
3.2.5.4 Ukazatel úrokového krytí (Interest Coverage)  

Ukazatel úrokového krytí nám udává, kolikrát vytvořený zisk podniku před úroky a da-
němi (EBIT) převyšuje nákladové úroky. (Pevná, 2017, st. 84)  
 
Jde o to, aby vlastníkům něco zbylo a to znamená, že úrokové krytí musí být vždy větší 
než 1, jinak firma není schopna ze svého provozu platit tyto úroky, tedy náklady na cizí 
zdroje. Scholleová (2017, st. 184) uvádí jako doporučenou hodnotu úrokového krytí 3. 

        
 
3.2.5.5 Ukazatel finanční páky 

Jedná se o ukazatel založený na principu využití cizího zpoplatněného kapitálu pro 
účely dosažení vyšší výnosnosti vlastního kapitálu. (Scholleová, 2017, st. 77) Pokud 
chceme, aby byla tato páka přínosná a zvedla nám právě rentabilitu vlastního kapitálu 
(ROE), která již byla definována v	kapitole ukazatelů rentability, musí podnik splňovat 
následující kritéria: 

• Jestliže je ukazatel ROA větší než rd, finanční páka ovlivní ukazatel ROE pozi-
tivně 

• Jestliže je ukazatel ROA nižší než rd, finanční páka ovlivní ukazatel ROE nega-
tivně 

• Jestliže je ukazatel ROA na stejné úrovni jako rd, finanční páka nepůsobí vůbec 
 
rd – náklady na zpoplatněný cizí kapitál  

Úrokové	krytí	 = EFGH
Ú.0,>	=60)*#é	=	#á,7$1>

	



| 26 

3.2.6 Ukazatele produktivity 

Scholleová (2017, st. 185) popisuje ukazatele produktivity jako ukazatele uvádějící 
vztahovou souvislost mezi podnikovou výkonností a jejími pracovníky. V	případě, že 
není znám počet zaměstnanců, lze ho v	rámci finanční analýzy zaměnit za hodnotu 
osobních nákladů. 
 
3.2.6.1 Osobní náklady k	přidané hodnotě 

Osobní náklady se skládají ze	mzdových nákladů a nákladů na sociální zabezpečení, 
zdravotní pojištění a ostatní náklady. Pokud je vztáhneme k přidané hodnotě (PH) tak 
zjistíme, jaký kus z	provozní části podniku uberou náklady na pracovníky. Optimální 
poměr těchto nákladů ku přidané hodnotě je nízký, protože pomáhá ke zlepšení vý-
konnosti na jednu korunu, která je vyplacena pracovníkům. (Scholleová, 2017, st. 186) 
 
 
 
 
3.2.6.2 Produktivita práce z	přidané hodnoty 

Tento ukazatel se zabývá poměrem přidané hodnoty a počtem firemních pracovníků a 
uvádí velikost přidané hodnoty na jednoho zaměstnance. V	případě ukazatele produk-
tivity práce je dobrá komparace s	průměrnou mzdou na jednoho zaměstnance. 
(Scholleová, 2017, st. 186) 
 
 
 
 

 

3.3 Analýza vybraných souhrnných ukazatelů 

Souhrnné ukazatele ve finanční analýze tvoří ucelený pohled na finanční situaci ve 
firmě a díky jednoduchosti výpočtu a jeho objektivitě jsou považovány za velmi dobré 
pro rychlejší finanční hodnocení. Jejich výhodou je zobrazení finančního zdraví pomocí 
jednoho indexu, jednoho čísla. Za tyto ukazatele považujeme bankrotní a bonitní mo-
dely. 
 
Bankrotní modely nám říkají, zda firma zbankrotuje či se k	bankrotu vůbec nepřiblíží. 
Podle Růčkové a Roubíčkové (2012, st. 113) do typických symptomů bankrotu můžeme 
zahrnout problémy s	běžnou likviditou, s	tím související hodnotu čistého pracovního 
kapitálu, ale také sem patří otázka nedostatečné hodnoty rentability celkově vlože-
ného kapitálu do firmy.   
 

O𝑠𝑜𝑏𝑛í	𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦	𝑘	𝑃𝐻 = 	 8=02#í	#á,7$1>
Jř"1$#á	C01#0+$

	 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎	𝑝𝑟á𝑐𝑒	𝑧	𝑃𝐻 =
𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á	ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
𝑃𝑜č𝑒𝑡	𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů 	 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á	𝑚𝑧𝑑𝑎	𝑛𝑎	𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 =
𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛í	𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
𝑃𝑜č𝑒𝑡	𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů 	 
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Naopak bonitní modely jsou omezeny více na definici bonity analyzované firmy, bez 
explicitního vyjadřování hrozby jejího bankrotu. Jde tedy o určení toho, zda je firma 
dobrá nebo se zařazuje mezi ty špatné. Tento model pracuje na porovnávání podniků 
v	rámci jednoho oboru podnikání. (Kalouda, 2016, st. 70) 
 
V	této bakalářské práci bude věnována pozornost pouze tvorbě bankrotních modelů.  
 

3.3.1 Altmanovo Z-skóre 

Mezi jeden z	nejpoužívanějších souhrnných indexů hodnocení finanční kondice firmy 
patří bankrotní Altmanův model neboli Altmanův index. Inspirací pro vytvoření součas-
ného Altmanova modelu, vycházejícího z	přímé statistické metody (konkrétně diskri-
minační metody), bylo jednoduché odlišení bankrotujících nebo prosperujících firem. 
Model sestavil Edward Altman na konci 70. let 20. století, přičemž nejdříve bylo zapo-
jeno 22 ukazatelů rozdělených dle daných kritérií jako je likvidita, zadluženost, renta-
bilita, řízení aktiv a solventnost. Ke konci testování se však počet těchto ukazatelů eli-
minoval na pouhých 5, které mají největší potenciál předpovědět bankrot. Tento mo-
del je založen na globálních indexech a v	českých podmínkách je oblíben především 
pro svou jednoduchost a výstižnost predikce finančního bankrotu. Hodnota výsled-
ného indexu je tvořena součtem hodnot pěti ukazatelů a každá z	těchto pěti hodnot 
má svou přidělenou váhu. (Růčková, 2019, st. 81) 
 
Výpočet Altmanova modelu se liší podle kritéria obchodovatelnosti podniku na burze. 
Vzhledem k	analyzované firmě nacházející se v	praktické části této bakalářské práce, 
jež se označuje za neobchodovatelnou na burze, je předmětem teoreticky popsat vý-
počet pouze neobchodovatelného podniku.  
 
Výpočet hodnoty Altmanova Z-skóre je dán tímto způsobem: 
 
 
 
Z  –  Z- skóre 
Y! – Čistý pracovní kapitál / Celková aktiva  
Y" – Nerozdělený zisk minulých let / Celková aktiva 
Y# – EBIT / Celková aktiva 
Y$ – Vlastní zdroje / Cizí zdroje  
Y% – Tržby / Celková aktiva 
 
Finanční kondici společnosti lze z	výsledků Altmanova Z-skóre interpretovat následně: 
Z > 2,9   tato hodnota představuje oblast prosperity  
1,23 < Z < 2,89 pokud je podnik v	tomto intervalu hodnot, v oblasti tzv. „šedé 

zóny“, jeho budoucí výsledky jsou těžce interpretovatelné  
Z < 1,22   při hodnotě nižší než 1,22 podnik vstupuje do oblasti bankrotu 

Z = 0,717	 × 	𝑌! + 0,847	 × 	𝑌" + 3,107	 × 	𝑌# + 0,42	 × 	𝑌$ + 0,998	 × 	𝑌% 
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3.3.2 Index IN05 

Index IN05 je specifický bankrotní ukazatel sestavený pro české tržní podmínky. Zahr-
nuje hledisko věřitele, ale i vlastníka díky aktualizaci předešlých podob Indexů IN01, 
IN95, IN99, která vznikla na základě nových dat	průmyslových podniků z	roku 2004. IN 
modely byly definovány Inkou a Ivanem Neumaierovými a jejich účelem mělo být po-
krytí kritérií, které Altmanův model postrádal. Takovým chybějícím kritériem byla v	teh-
dejší době například problematika vysoké platební neschopnosti podniků. (Kalouda, 
2016, st.76-78; Pevná 2017, st. 91) 
 
Rovnice Indexu IN05 je tvarem velmi podobná Altmanově rovnici, liší se však koefi-
cienty a sledovanými položkami. Rovnice je vyjádřena následujícím způsobem: 
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Finanční situaci podniku lze interpretovat podle výsledné hodnoty indexu takto: 
 
IN > 1,6   při této hodnotě lze předpokládat prosperující podnik 
0,9 < IN ≤ 1,6 tento interval je definován jako „šedá zóna“ a má obdobný vý-

znam jako u Altmanova modelu  
IN ≤ 0,9  hodnota indexu nižší nebo stejná jak 0,9 představuje ohrožení  
 

3.3.3 Ekonomická přidaná hodnota 

Pro většinu podniků je zásadní jeden cíl, a to ziskovost podnikatelského subjektu. Eko-
nomická přidaná hodnota (EVA) nám říká, jaký měl podnik zisk (nebo ztrátu) a přitom 
zohledňuje celkové náklady kapitálu, tj. nejen vlastní, ale i cizí. Zde se tedy nejedná o 
čistý zisk, ale o ekonomický. Výhoda výpočtu ukazatele ekonomické přidané hodnoty 
oproti vyjádření výnosnosti vlastního kapitálu pomocí poměrových ukazatelů spočívá 
v	absolutním vyjádření, a proto se řídícím pracovníkům jeví interpretace výsledků jako 
jasnější. (Šoljaková, Fibírová, 2010, st. 26-27)  
 
Obecně lze říct, že podnik tvoří ekonomickou přidanou hodnotu pouze v	případě, pře-
vyšuje-li hodnota čistého provozního zisku před zdaněním náklady využitého kapitálu 
(jde o součet zaplacených úroků a vyplacených dividend). (Růčková, 2019, st. 52) Platí 
zde pravidlo čím vyšší ekonomická přidaná hodnota, tím je podnik úspěšnější. 
 
Výpočet ekonomické přidané hodnoty je uváděn následujícím způsobem: 
 

𝐸𝑉𝐴 = 	𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝐶 ×𝑊𝐴𝐶𝐶) 

IN05= 0,13	 × 	𝑌1 	+ 0,04	 × 	𝑌2 + 3,97	 × 	𝑌3 + 0,21	 × 	𝑌4 + 0,09	 × 	𝑌5 
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NOPAT – čistý provozní zisk po zdanění 
C – celkové zpoplatněné zdroje (převážně dlouhodobé) 
WACC – průměrné vážené náklady na kapitál 
 
NOPAT neboli čistý provozní zisk po zdanění, je vyjádřen vztahem: 
 

𝑁𝑒𝑡	𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔	𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡	𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 × (1 − 𝑡) 
 
EBIT – provozní výsledek hospodaření 
(1-t) – jedná se o daňový štít, kde t = daňová sazba vyjádřená v % 
 
Velmi důležitou součástí stanovení ekonomické přidané hodnoty podniku jsou vážené 
průměrné náklady na kapitál (Weight Average Cost of Capital). Vyjadřují se proto, aby 
firma zjistila, jaké procento úročeného kapitálu v	daném roce firma používá a kolik jí to 
stojí peněz.  
 
Vzorec pro propočet vážených průměrných nákladů je určen takto: 
 
 
 
 
WACC – průměrné vážené náklady kapitálu, 
re – náklady na vlastní zdroje (rate of equity), 
rd – náklady na cizí zdroje (rate of debt), 
E – velikost vlastních zdrojů (Equity), 
D – velikost cizích zpoplatněných zdrojů (Dept), 
C – velikost veškerého investovaného kapitálu (Capital), 
t – daňová sazba. 
 
Pod náklady cizích zdrojů spadají placené úroky, které hradí akcionáři svým věřitelům 
za poskytnutí dodatečných financí pro uskutečnění podnikatelské činnosti. Mezi zpo-
platněný cizí kapitál lze zařadit emitované dluhopisy, úvěry, nebo finanční deriváty. Za-
hrnutí daňové sazby do tohoto propočtu má svůj důvod, a sice napomáhá k	nižším da-
ňovým odvodům státu jakožto daňově uznatelný náklad, který snižuje základ daně, a 
tedy skutečně vyplacený zisk. Jde o princip daňového štítu. (Vochozka, Mulač a kol., 
2012, st. 147, 148) 
 
Náklady na vlastní jmění jsou naopak určitým výnosovým požadavkem investorů, kde 
jsou zahrnuty faktory jako riziko nebo čas. Výnosové požadavky jsou u nákladů na 
vlastní jmění mnohem vyšší než u nákladů na cizí zdroje. Je s	tím spojená velká nejis-
tota podniků, protože investoři neví, jak jeho firma bude úspěšná na trhu. O nákladech 
na vlastní kapitál můžeme mluvit tedy jako o nákladech ušlé příležitosti, kde tyto ná-
klady vyjadřují nerealizované výnosy, které by akcionáři získali při jiné podnikatelské 
činnosti než při této stávající se stejným rizikovým faktorem. Tyto náklady se řadí do 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 	𝑟*	 × 	
𝐸
𝐶 + 	𝑟1	 × 	

(1 − 𝑡)	 × 	
𝐷
𝐶 	 
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daňově neuznatelných, proto zde není efekt daňového štítu. (Vochozka, Mulač a kol., 
2012, st. 147-149) 
 
Vážené průměrné náklady na kapitál lze vyjádřit také podle Scholleové (2017, st. 68) 
pomocí ratingového neboli stavebnicového modelu: 
 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟+ + 𝑟,- + 𝑟./ + 𝑟0/ 
 
r&  – bezriziková výnosová míra,  
r'( – přirážka za malou velikost firmy, 
r)* – přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu, 
r+*  – přirážka za možnou nižší finanční stabilitu. 
 
První přirážkou tohoto modelu je bezriziková výnosová míra (r&), kterou lze dohledat 
na internetových stránkách České národní banky. Druhou možností, jak získat tuto 
hodnotu je za pomoci odhadu výnosnosti dlouhodobých státních dluhopisů.  
 
Druhá přirážka je za malou velikost firmy a vztahuje se k veškerému zpoplatněnému 
kapitálu (C) dané společnosti. Obecně jsou na výběr tři možnosti z	hlediska porovnání 
firmy: 

• Pokud je C > 3 mld. Kč, r'( bude 0% 
• Pokud je C < 100 mil. Kč, r'( bude 5%  
• Pokud se C nachází v	intervalu 100 mil. a 3 mld. Kč, pro hodnotu  r'( musíme 

použít vzorec: 
 

 
Třetí přirážka modelu, přirážka za podnikatelskou stabilitu, se odvíjí od velikosti ukaza-
tele EBIT/A (ROA). Opět jsou na výběr tři možnosti: 
 

• pokud je EBIT/A < 0, r)* bude 10% 
• pokud EBIT/A > rd × C/A, r)* se bude rovnat minimální hodnotě v	odvětví (k na-

lezení na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu) 
• pokud se hodnota EBIT/A pohybuje v	kladných číslech, ale je menší než rd   × C/A, 

pro výpočet r)* použijeme tento vzorec: 
 

 
 
Poslední přirážkou ratingového modelu je přirážka za možnou nižší finanční stabilitu. 
Přirážka vychází z celkové likvidity (L), tudíž pozorujeme, v	jakých intervalech se likvi-
dita podniku pohybuje. V	tomto případě je opět potřeba brát v	kontext odvětví a veli-
kost podniku, protože nízká likvidita ne vždy musí být pro podnik ohrožující. Nabízejí 
se nám opět 3 možnosti, jakou hodnotu přirážce přiřadit: 
 
 

𝑟,- = 
(3 − 𝐶)"

168,2  

𝑟./		=	 V
rd	×	C	56789

rd	×	C	
W
"
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• pokud L > XL2, r+* bude 0% 
• pokud je L < XL1, r+* bude dosahovat hodnoty 10% 
• pokud XL1 < L < XL2, pro výpočet r+* využijeme tento vzorec: 

 
 

 
OA – oběžná aktiva 
KZ – krátkodobé závazky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑟0/  = X
:,"5NOPQ
XL2	-	XL1

Y
"

× 	 !
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 Představení společnosti Cinema City 

Czech s.r.o. 
Předposlední kapitola této bakalářské práce bude věnována již praktické části, kde 
bude představena analyzovaná společnost Cinema City Czech s.r.o. Bude zde popsána 
společnost jako taková, a to jakým typem podnikání se zabývá, její vlastnická struktura, 
historie, a především jaké služby na českém trhu nabízí.  

4.1 Základní údaje 

Obchodní jméno: Cinema City Czech s.r.o. 
Sídlo společnosti: Praha 4 – Háje, Arkalycká 951/3, PSČ 14900 
IČO: 26449242 
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 25.04.2001 
Právní forma: Společnost s	ručením omezeným 
Základní kapitál: 362	490	000 Kč 
 
Předmětem podnikání je provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení, vy-
davatelská a nakladatelská činnost, výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a 
zvukově obrazových záznamů, poskytování služeb pro rodinu a domácnost, hostinská 
činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti, reklamní činnost a marketing, maloobchod se smíšeným zbožím a nově díky 
koronakrizi od poloviny roku 2020 pronájem bytů, nemovitostí a nebytových prostor. 

4.2 Vlastnická struktura 

Společnost patří pod zahraniční mateřskou firmu Cinema City Holding B.V., která byla 
k	polovině roku 2020 většinovým vlastníkem a minoritní vlastník, s 0,0055 %, byla spo-
lečnost Crown UK HoldCo Limited. Nyní je Cinema City Holding B.V. 100 % vlastníkem 
se splaceným vkladem. Mateřskou společností celé této skupiny je Cineworld Group 
PLC.   
 
Od září roku 2020 společnost zastupují v	rámci statutárního orgánu 4 jednatelé, a to 
společně vždy jeden jednatel typu A a jeden jednatel typu B.  
 
Jednatel A: Shlomi Davidov               Jednatel A: Guy Rorlich  
Datum narození: 31.7.1986               Datum narození: 11.2.1986 
Den vzniku funkce: 11.9.2020                                                  Den vzniku funkce: 11.9.2020 
 
Jednatel B: Tomer Keren Zvi                                           Jednatel B: Oldřich Kubišta                     
Datum narození: 7.10.1983     Datum narození: 28.6.1981 
Den vzniku funkce: 11.9.2020    Den vzniku funkce: 11.9.2020 
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4.3 Historie a současnost 

Společnost Cinema City Czech s.r.o. začala působit na českém trhu na začátku tohoto 
století, konkrétně v	roce 2001. Tento rok byl pro společnost klíčový z	důvodu otevření 
prvního multikina u nás, a to Cinema City Galaxie v	pražských Hájích. Toto multikino 
dalo počátek pro to, aby vznikl nejrozsáhlejší řetězec kin v	České republice. V	průběhu 
existence společnost rozšířila svoji síť na konečných 12 multiplexů a jeden megaplex 
(multiplex, který má vyšší počet sálů), a to v	sedmi městech po celé České republice. 
Dominantním městem je Praha, dále je na seznamu Brno, Ostrava, Pardubice, Liberec, 
Ústní nad Labem a Plzeň. Cinema City nabyla v	roce 2011, na počet míst největšího, 
multiplexu v pražských Letňanech díky akvizici zanikajícího podniku Palace Cinemas 
Czech s.r.o. Po čtyřech letech proběhla v	tomto multiplexu podstatná rekonstrukce 
včetně navýšení kapacity sálů. V	roce 2017 proběhla investice do nové, největší co do 
počtu sálů, stavby megaplexu na pražském Chodově.  
 
Co se týče současnosti, tak po dvaceti letech působení na trhu společnost Cinema City 
upevnila své postavení v tuzemsku a je hlavním poskytovatelem audiovizuálních před-
stavení a provozovatelem multikin v	České republice. K	tomuto statusu jí velmi po-
mohlo silné zázemí koncernu Cineworld Group PLC, pod který spadá, a který také patří 
mezi celosvětové lídry v	oboru. Tento koncern má v	současnosti 787 multiplexů v	de-
seti zemích světa, přičemž největší podíl kin zastávají Spojené státy americké se 73 %.  

4.4 Služby a produkty 

Portfolio služeb firmy Cinema City je relativně rozsáhlé. Primární činností, jak bylo zmí-
něno v	předešlé podkapitole, je poskytování audiovizuálních představení neboli jinými 
slovy promítání filmů, které spolu s	dalšími později zmíněnými službami představují 
přes 98 % tržeb společnosti. Dále svým zákazníkům firma nabízí prodej zboží v	podobě 
občerstvení, které je dostupné po zakoupení vstupenek na pokladně. Exkluzivní služ-
bou je VIP zóna, která je spojením té pohostinské části, tedy restaurace s	rozsáhlým 
výběrem občerstvení v	neomezeném množství, a té audiovizuální části v	podobě pro-
jekce filmu a je dostupná pro soukromé, nebo firemní akce. Dalšími službami jsou My 
Cinema City a Cinema City CLUB. První zmíněná varianta je bezplatná internetová 
služba umožňující efektivnější vstupenkový nákup a jejich rezervace, zatímco Cinema 
City Club se již řadí mezi placenou službu poskytující určité výhody. Výhody se týkají 
čerpání slevy na každou zakoupenou vstupenku a s	tím související sběr bodů za každý 
nákup, přičemž tyto body mohou zákazníci uplatnit na nákup vstupenek nebo občer-
stvení. Dále má v	tomto programu zákazník nárok na dárek k	narozeninám nebo účast-
nit se speciálních představení v	podobě předpremiér. Společnost nabízí zakoupení 
dárkových poukázek, stejně jako u VIP zóny, jak pro soukromé, tak firemní účely. Firmy 
navíc mohou využít pronajmutí celých sálů například pro různé prezentace, mají mož-
nost soukromých promítání, zajištění cateringu atd. V	rámci oddělení New Age Adver-
tisingu poskytuje Cinema City také reklamní prostory k	pronájmu, ať už způsobem on-
screen nebo off-screen.  
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Společnost se pyšní využíváním nejmodernějších filmových technologií na světě, které 
se vyznačují špičkovým obrazem a zvukem. Mezi tyto technologie můžeme zařadit 
technologii IMAX 3D, dále technologie 4DXTM, která využívá speciálních efektů k	pod-
poře vnímání všech pěti lidských smyslů a tím zlepšuje celý filmový zážitek. V	nepo-
slední řadě je zde využívána technologie Dolby Atmos, která je založena na dokonalém 
rozložení zvuku v	daném prostoru.  
 
Cinema City Czech s.r.o. jakožto ovládaná osoba nejen nabízí, ale také využívá několika 
služeb, které jí právě mateřská společnost poskytuje. Jde o služby konzultační, od-
borné, nebo také personální v	rámci propojených osob (Forum Film Czech s.r.o., Forum 
Home Entertainment s.r.o., Cinema City Slovakia s.r.o. a Forum Film Slovakia s.r.o.).  
 

4.5 Společenská odpovědnost 

Vzhledem k	tomu, že Cinema City Czech s.r.o. patří pod skupinu Cineworld Group PLC, 
zohledňuje její podnikatelské vize a principy, což obnáší také principy spojené se spo-
lečenskou odpovědností. Společenská odpovědnost firem (CSR) patří čím dál více mezi 
významné faktory komplexního vnímání dané firmy veřejností, jelikož už se nejedná 
pouze o finanční výsledky, ale také jaké má firma sociální dopad a vliv na životní pro-
středí. V	rámci skupiny Cineworld Group PLC je dodržováno několik hlavních pilířů spo-
lečenské odpovědnosti firem, a jsou to následující: 
 
Etické principy  
Skupina se zavazuje k	etickým zásadám tak, že se snaží řídit chování svých zaměst-
nanců specifikováním principů společných hodnot, prostřednictvím kterých podnikají. 
Snaží se o vhodné způsoby jednání pro udržení a zlepšení pověsti společnosti. Skupina 
se snaží jednat čestně, a to se všemi zainteresovanými stranami jako jsou jejich za-
městnanci, zákazníci, akcionáři, regulační orgány či dodavatelé.  
 
Zákazníci 
Cineworld Group PLC považuje své zákazníky za klíčové k	podnikatelskému úspěchu, a 
tudíž se snaží stále zlepšovat své služby na základě zpětných vazeb. Hlavním záměrem 
Skupiny je poskytnout svým zákazníkům širokou nabídku filmů vytvářené velkými stu-
dii, ale také nezávislými produkčními domy, dalším cílem je také přenos živých taneč-
ních, hudebních a divadelních akcí. Strategie společnosti se zakládá na kombinaci 
prvků jako je kvalitní zábava, výběr typu zážitku (zvolená technologie 2D, IMAX 3D, 
4DXTM), a poměru cena výkon, to vše podpořené výborných zákaznickým servisem. Zá-
kazníci Velké Británie, Polska a Spojených států amerických mají již k	dispozici neome-
zené členství, které jim za fixní měsíční poplatek umožní vidět libovolný počet filmů. 
Například v	České republice toto neexistuje, ale firma motivuje k	větší návštěvnosti se-
niory a studenty pomocí zvýhodněných sazeb vstupenek.  
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Komunita 
Skupina spolupracuje s	několika charitativními organizacemi, školami, komunitními 
skupinami a pro každou zemi, ve které působí, tomu přikládá vysokou důležitost. Jako 
příklad můžeme uvést americkou spolupráci s	distributory na charitativních projek-
cích, kde si diváci mohou užít z	velkého výběru filmů ve prospěch Will Rogers Institute 
a jeho mise v	oblasti lékařského výzkumu a výchovy ke zdraví. Dále Cineworld Group 
PLC působí jako partner na mnoha lokálních filmových festivalech, dává tedy přednost 
lokálním producentům a pořádá soutěže krátkých filmů pro studenty za účelem pod-
pory rozvoje budoucích talentů. Pokud bychom měli uvést projekt v	českém prostředí, 
je zde například vzdělávací program kina IMAX, který zaštiťuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky a spočívá v	pořádání různých dokumentárních 
projekcí zdarma v	rámci škol. 
 
Životní prostředí 
Skupina se snaží dodržovat veškeré právní předpisy spojené s	životním prostředím a 
pracovat ekologicky citlivým způsobem. Představenstvo Cineworld Group PLC vnímá a 
uznává svůj dopad své podnikatelské činnosti na životní prostředí, přičemž hlavními 
problémy jsou například velká spotřeba energie nebo velké množství vzniklých od-
padů. Změny, které jsou prováděny ke zmírnění environmentálních dopadů, mají po-
zitivní vliv nejen právě na životní prostředí, ale také na jejich provozní náklady. Jedním 
ze způsobů, jak aktivně zmírňují spotřebu odpadu (v tomto případě papíru) a tak i sni-
žují své náklady, je možnost nákupu a používání elektronických lístků namísto papíro-
vých vstupenek. Dále v	nově zrenovovaných kinech se již všechny papírové plakáty 
přesunuly do digitální verze, což snížilo potřebu dodávat, instalovat a v	závěru vyha-
zovat ty papírové. Další započítanou snahou je třídění odpadu v rámci zakoupeného 
občerstvení.  

5  Finanční analýza společnosti Cinema 

City Czech s.r.o. 
Obsahem páté kapitoly je finanční analýza podniku Cinema City Czech s.r.o., která byla 
sledována v	hospodářských letech 2015-2019. V	této kapitole je využito veškerých 
ukazatelů a aplikačních metod finanční analýzy, které byly zmíněny v	předchozí, teo-
retické části. Jako zdroje této analytické části byly použity účetní výkazy a výroční 
zprávy společnosti za sledovaná hospodářská období.  

5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele, jak již bylo zmíněno v	části teoretické, slouží k	tvorbě horizontální 
a vertikální analýzy, přičemž u obou lze aplikovat dva způsoby sledování. První způsob 
je dán metodou rozdílovou, druhý metodou podílovou. V	první části analýzy absolut-
ních ukazatelů bude pozornost zaměřena na aplikaci horizontální analýzy u účetních 
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výkazů jak rozvahy podniku, tak	výkazu zisku a ztráty. Dále bude čerpáno ze stejných 
dat, tedy z	rozvahy a výkazu ztráty, ale tentokrát budou použity pro aplikaci vertikální 
analýzy. Poslední částí této podkapitoly bude zpracování dat v	rámci bilančních pravi-
del a následné popsání. 
 

5.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

V	této podkapitole sledujeme aplikaci horizontální analýzy na účetním výkazu rozvaha, 
a to v	podobě podílové i rozdílové metody. Obecně nám tyto metody poskytují infor-
mace o meziročním vývoji jednotlivých složek aktiv a pasiv, což nám zde zachycuje 
tabulka č. 7 a graf č. 1 s	těmi nejzásadnějšími položkami.  
 
Tabulka 7 Horizontální analýza rozvahy 

 Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 

Pokud se nejprve zaměříme na celková aktiva společnosti, z	grafu a tabulky je patrný 
jejich kontinuální, leč pomalejší růst, a to ve všech analyzovaných letech 2015-2019, 
přičemž v	roce 2019 už rostla aktiva vůči ostatním rokům nejpomaleji. Je to dáno po-
klesem dlouhodobého hmotného majetku, zejména jeho odpisy a zmařenou investicí 
do nové stavby kina v	Brně, jak je zmíněno ve výroční zprávě. Další zapříčinění poklesu 
růstu celkových aktiv v	roce 2019 je dáno pomalejším nárůstem oběžného majetku, 
konkrétně se jedná o nižší držení zásob a peněžních prostředků v	porovnání s rokem 
2018. Na druhé straně například krátkodobé pohledávky se oproti roku 2018 zvýšily. 
Díky podílové metodě si můžeme všimnout, že je to rok 2016, který přinesl firmě nej-
větší růst aktiv, a to o 25 % oproti předešlému roku, kde určující položkou byly inkaso-
vané peněžní prostředky, dlouhodobého majetku ubylo hlavně díky likvidaci zařízení v 
rámci rekonstrukcí stávajících kin. V	rozdílové metodě horizontální analýzy ovšem 
z	hlediska největšího meziročního kladného zvýšení hodnoty aktiv sledujeme rok 2018 
s	navýšením 216	786	000 Kč (o 24 %) oproti předešlému roku, a to v	návaznosti na na-
výšení hodnoty peněžních prostředků.  
 
Graf č. 1 obecně ukazuje, že hodnota oběžného majetku společnosti se během analy-
zovaných let 2015-2019 navyšuje, na rozdíl od spíše klesajícího trendu dlouhodobého 
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majetku. Pouze v	roce 2019 roste oběžný majetek, stejně jako celková aktiva, pomaleji 
než v	předchozích letech, jak již bylo zmíněno. Vliv na růst oběžných aktiv má relativně 
stabilní vývoj zásob, ovšem položka krátkodobých pohledávek vykazuje raději kolísa-
vější trend. Z rozdílové metody horizontální analýzy je vidět převážně rostoucí vývoj 
další položky oběžných aktiv, a to peněžních prostředků. Výjimkou je rok 2017, kdy 
firma zaregistrovala lehký úbytek oběžného majetku v	podobě zásob a peněžních pro-
středků. Peníze v	tomto roce evidují snížení například v důsledku nejvyšší investice ze 
všech sledovaných let na stavbu dalšího nového kina v	Praze, a to Cinema City Chodov. 
Konkrétně tato investice v	podobě nákupu pozemku a movitého vybavení v	daném 
roce zapříčinila převis dlouhodobého majetku nad tím oběžným. Vývoj časového roz-
lišení vykazuje spíše kolísavý trend, kdy v roce 2016 a 2019 jeho hodnoty poklesy, za-
tímco zbývající analyzovaná léta se lehce zvýšily. Stojí za tím změny předplacených 
nájmů kin. Celkově se dlouhodobý majetek společnosti za všech 5 analyzovaných let 
proměnil o 33 % (103	469	000 Kč), a to v	podobě zvýšení hodnoty tohoto typu majetku. 
Co se týče změny oběžných aktiv od roku 2015, jejich hodnota se dokonce ztrojnáso-
bila do roku 2019 o 559	190	000 Kč.  
 

Graf 1 Vývoj aktiv v	tis. Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
 
Tabulka č. 7 a graf č. 2 zobrazuje vývoj nejvýznamnějších položek pasiv neboli kapitálu 
firmy za sledované období 2015-2019, nenajdeme tu tedy složky pasiv jako jsou re-
zervy nebo dlouhodobé závazky. Je zde zaznamenán vlastní kapitál, cizího kapitál a 
také jejich časové rozlišení. Pro velikost a vývoj celkových aktiv a pasiv by měly firmy 
dodržovat bilančního pravidla, které nám doporučuje mít obě tyto položky ve stejné 
hodnotě. Společnost Cinema City Czech s.r.o. toto pravidlo dodržuje, tedy aktiva i pa-
siva v rámci analyzovaných let končí s více než dvojnásobným vzrůstem.  
 
Pokud se zaměříme nejprve na vývoj vlastních zdrojů firmy, tak výsledky z rozdílové 
analýzy napovídají o každoročním nárůstu této položky, ač podílová analýza vykazuje 
v roce 2015 opak, v tomto případě jsou hodnoty zkreslené. Interpretace vývoje 
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vlastních zdrojů z let 2015-2016 je taková, že se zvýšily, pouze v záporných, a ne v klad-
ných číslech. V roce 2017 jejich hodnota rapidně vyskočila, a to na 486	718	000 Kč díky 
zvýšení základního kapitálu a snížení položky výsledku hospodaření minulých let. Ná-
sledující roky vlastní zdroje zažívají trend růstu, avšak jejich přírůstky jsou menší než 
ty přechozí. Za sledované období vzrostl vlastní kapitál o 1	012	760	000 Kč.  
 
Cizí zdroje naopak sledují tendenci poklesu, přičemž v roce 2017 je uveden největší 
pokles o 328	754	000 Kč, který byl ovlivněn primárně krátkodobými závazky, konkrétně 
závazky k ovládané nebo ovládající osobě. V tomto roce totiž přijala firma novou zá-
půjčku, a to sice v nižší částce, ale s vyšším úrokem. Položka krátkodobých závazků 
obecně kopíruje vývoj těch celkových. Co se týče dlouhodobých závazků a jejich vý-
voje, tak ten je obdobný změně celkových závazků, ale jejich hodnoty jsou zcela zane-
dbatelné vůči těm krátkodobým. Položka rezerv se pohybuje v kladném rostoucím 
trendu a jeho výrazný nárůst v 2018 způsobilo vytvoření rezerv na daň z příjmů. Cel-
kově se cizí kapitál proměnil za sledované období 2015-2019 téměř o polovinu, a to v 
podobě poklesu na 513	723	000 Kč. Hodnoty časového rozlišení můžeme považovat 
relativně za zanedbatelné, i přesto můžeme sledovat meziroční změny pohybující se 
spíše kolísavě. Společnost neeviduje žádné výdaje příštích období, proto se časové 
rozlišení týká v případě pasiv jen výnosů příštích období, kde jejich hodnota nabyla 
největšího zvýšení v posledním roce, a to o 18 %.  
 
Graf 2 Vývoj pasiv v	tis. Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 

5.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

V	této podkapitole je znázorněna horizontální analýza výkazu zisku a ztrát ve sledova-
ném období 2015-2019 s	položkami, které jsou pro firmu nejzásadnější. Položky ná-
kladů i výnosů jsou zachyceny v tabulce č. 8 pomocí jak rozdílové, tak podílové metody.  
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Tabulka 8 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
 
Co se týče vývoje tržeb z	prodeje výrobků a služeb dané společnosti za celkové analy-
zované období, z	tabulky v	části podílové i rozdílové metody horizontální analýzy mů-
žeme sledovat každoroční růst těchto položek, ale s	pomalejší tendencí. Prvním pří-
růstkem mezi lety 2015-2016 je hodnota 155	492	000 Kč (růst o 18 %), která zároveň 
patří mezi největší za všechna sledovaná období. V	následujícím roce tyto tržby stou-
ply pouze o 3 % oproti roku 2016, ovšem poslední dva roky, rok 2018 a 2019 má již 
příznivější vývoj s	14 %, resp. 12 %. Celkově se tyto tržby od počátku o více než polovinu 
navýšily (o 56 %), což je pro společnost dobré znamení. Tržby za prodej zboží tvoří mi-
noritní podíl v rámci celkových tržeb, tudíž hodnoty jejich přírůstků či úbytků jsou v	po-
rovnání s	tržbami za služby malé. Lze říct, že jejich vývoj nekopíruje předešlou popsa-
nou položku, neboť první dva roky 2016 a 2017 zaznamenaly sice růst (rok 2015 do-
konce 13 %), ale meziroční změny zbylých analyzovaných let registrují pokles.  
 
Nákladové položky rostou se zvyšujícími se tržbami, avšak stále pomaleji než tržby, 
což můžeme hodnotit kladně. Pouze v roce 2015 náklady přesáhly tržby svou hodno-
tou a tato skutečnost se také projeví na provozním hospodářském výsledku firmy, 
který je záporný. Situace se v dalších letech zlepšila a celkové tržby rostou rychlejším 
tempem oproti celkovým nákladům. Jak si můžeme povšimnout v grafu č. 3, výkonová 
spotřeba tvořící hlavní část nákladů firmy v průběhu analyzovaného období postupně 
narůstá. Spotřeba energie držela stabilní hladinu růstu, ovšem v posledním roce po-
klesla o 1	400	000 Kč, kde příčinnou může být nalezení nových technologických řešení 
v rámci snahy redukovat spotřebu energie vůči závazku v oblasti CSR, ale také i nižší 
počet návštěvníků kin. Návštěvnost se samozřejmě také promítá nejen do nákladů, ale 
i vývoje tržeb. Naopak trend růstu hodnoty je vidět u položky služeb, kdy evidovaly v 
roce 2019 největší zvýšení, a to i přes pomalejší růst tržeb. Osobní náklady jsou rela-
tivně vyváženou položkou, co se týče vývoje celkových nákladů. Řízení zaměstnanců 
bude podrobněji popsáno v ukazatelích produktivity. Úpravu hodnot provozu předsta-
vují odpisy a proměnily se během těchto pěti let o 22 % směrem dolů. Ostatní provozní 
náklady jsou menší složkou provozních nákladů, v roce je jejich výše stoupla díky zma-
řené investici do nového kina v Brně. 
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Graf 3 Celkové tržby a jednotlivé provozní náklady v	tis. Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o 
 
Za okomentování stojí také vývoj výsledků hospodaření společnosti. V prvních dvou 
meziročních změnách eviduje provozní výsledek hospodaření spíše kolísavý trend. V 
roce 2016 registruje nejstrmější nárůst z důvodu generování vyšších hodnot tržeb, ty 
již celkově převyšovaly náklady, a naopak v roce 2017 klesl díky velkému zpomalení 
tržeb i nákladů. Další léta provozní výsledek roste, ač posledním rokem pomaleji. Fi-
nanční hospodářský výsledek se vyvíjí kolísavě, obdobně jako hospodářský výsledek 
před zdaněním, ale EBT se pohybuje pouze v kladných hodnotách a projevuje se pouze 
jednoročním (rok 2017) zpomalením, kdežto finanční v průběhu i klesá. Hladina čistého 
zisku se držela v kladných přírůstcích, až na poslední rok, kdy se firmě navýšily daňové 
závazky a jeho hodnota tudíž poklesla. 
 

5.1.3 Vertikální analýza rozvahy 

Na horizontální analýzu rozvahy navazuje druhá metoda absolutních ukazatelů, a to 
analýza vertikální, která definuje, jakou strukturu majetku firma má a jakou strukturu 
sleduje z hlediska financování. Jde tedy o procentuální podíl jednotlivých aktiv či pasiv 
na celkové bilanční sumě vztažené k určité časové periodě.  
 
V tabulce č. 9 je zobrazena struktura aktiv i pasiv, přičemž na úvod bude analyzovaná 
první zmíněná položka. Při porovnání 3 hlavních složek aktiv, a to dlouhodobého ma-
jetku, oběžného majetku a časového rozlišení můžeme v letech 2015 a 2017 registro-
vat převahu dlouhodobého majetku nad oběžnou částí aktiv. Jak již bylo řečeno, tento 
převis je dán investicemi zejména do movitých věcí a staveb. Dlouhodobý hmotný ma-
jetek tak tvoří největší podíl na celkovém a dlouhodobý nehmotný majetek celé struk-
tury zaujímá nepatrnou část. Nejvyšší podíl dlouhodobého nehmotného majetku na 
celkových aktivech byl s 0,18% rok 2017, kdy společnost zainvestovala do nového soft-
waru v	hodnotě 1	338	000 Kč. Rok 2017 je ten, kdy hodnota dlouhodobého majetku 
dosahovala nejvýše za sledované pětileté období, a to vzhledem k již zmíněné investici 
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do stavby nového kina na pražském Chodově. V posledních dvou letech se dlouhodobý 
majetek strukturálně snížil na 33,06 %, s tím že velkou roli hrálo opotřebení majetku, u 
starého nepoužívaného zařízení jeho likvidace nebo v konkrétně v roce 2019 již zmí-
něná zmařená investice stavby nového brněnského kina. Naopak co se týče přírůstků 
tohoto roku, tak byly realizovány investice do rekonstrukce kina na Floře nebo nákup 
nových sedadel pro kina v Plzni a Pardubicích.  
 
Tabulka 9 Vertikální analýza rozvahy 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o 
 
Oběžná aktiva mají celkově dá se říct opačné podílové zastoupení, kromě započítání 
velmi malé položky časového rozlišení. Oběžný majetek firmy zaznamenává spíše stří-
davý strukturální vývoj, přičemž roku 2015 jsou jeho podíly 46,17 %, v roce 2016 a 2019 
se jejich hodnota navýší dokonce přes 60 % vzhledem k velkému poměru peněžních 
prostředků vůči celkovým aktivům, které poslední rok přesahují polovinu bilanční 
sumy. Lze konstatovat, že v letech 2018-2019 se podíl oběžných aktiv kontinuálně na-
vyšuje díky dominanci peněžními prostředky v rámci celkového majetku firmy. Společ-
nost Cinema City Czech s.r.o. je firmou obchodní, ne výrobní, velké hodnoty peněžních 
prostředků jsou v	tomto případě běžné, ačkoliv u jiných firem by to mohlo značit pro-
blém s	řízením likvidity, což bude ještě podrobněji popsáno v kapitole týkající se uka-
zatelů likvidity. Kromě převládající položky peněžních prostředků ovlivňují oběžný ma-
jetek firemní zásoby a pohledávky, které svůj procentní podíl každým analyzovaným 
rokem snižovaly. U pohledávek existuje výjimka, kdy v roce 2017 pohledávky zvýšily 
svůj podíl, a to díky odložené daňové pohledávce.  
 
Tabulka dále popisuje procentuální podíl jednotlivých složek pasiv na jejich celkové 
výši. Z	rozvahy, kterou můžeme naleznout v	přílohách této práce je zřejmé, že vlastní 
kapitál společnosti je v	prvních 2 analyzovaných letech záporný. Tvoří tak záporný po-
díl, který je ale vykompenzován obrovským cizích kapitálem. Tuto hodnotu můžeme 
odůvodnit jako zápornou proto, že hodnota základního kapitálu a fondy ze zisku 
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vykazují sice kladné, avšak nízké hodnoty a k tomu jsou přičtené záporné hodnoty 
představující nakumulované ztráty z minulých let. V letech 2017-2019 se již vlastní ka-
pitál pohyboval v kladných číslech, primárně v návaznosti na navýšení základního ka-
pitálu s tím, že poslední sledovaný rok jeho hodnota lehce přerostla cizí kapitál a stala 
se tak ve struktuře aktiv dominantní co se týče zdrojů financování majetku firmy. 
Obecně z toho vyplývá, že cizí kapitál společnosti převládal nad tím vlastním v prvních 
čtyřech letech, následně firma preferovala financování majetku spíše vlastními zdroji, 
jak již bylo uvedeno.  
 
V	tabulace je také zachycen procentuální vývoj cizího kapitálu s tím, že zásadní roli v 
jeho struktuře hrají právě krátkodobé závazky, které se nepatrně liší od těch celkových. 
Vidíme, že krátkodobé závazky jsou v roce 2015 nejvyšší s podílem větším než 150 %, 
kdežto posledním rokem se dostaly na hodnotu lehce přes 40 % v návaznosti na sní-
žení závazků vůči ovládající osobě. Dlouhodobé závazky se na struktuře aktiv podílí 
nevíce v roce 2016 s 0,14 %, kdy přijala firma nejvíce záloh za zboží a služby. Obdobně 
zanedbatelné podíly mají i rezervy. Časové rozlišení se na struktuře pasiv podílí mini-
málně, a jeho hodnota v průběhu lehce kolísá s tím, jak se mění počet prodaných, avšak 
neuplatněných voucherů.  
 

5.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Vertikální analýza je provedena též na výkazu zisku a ztrát, a stejně jako u vertikální 
analýzy rozvahy, jsou zde uvedeny nejzásadnější položky z daného účetního výkazu. 
Touto analýzou ukážeme, jakou mají strukturální podobu položky tržeb a nákladů spo-
lečnosti Cinema City Czech s.r.o. 
 
Tabulka 10  Významné položky zisků a ztrát 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o 
 
Hlavní podnikatelskou činností firmy je zprostředkování audiovizuálních představení a 
provozování multikin, a proto mají právě tržby z prodeje výrobků a služeb zásadní roli 
v rámci struktury výkazu zisku a ztrát. Do tržeb se menším podílem promítá prodej 
zboží. Za nejdůležitější položku zprostředkovávající většinu tržeb je považován prodej 
lístků do kina, a poté již menší částky podílející se na tržbách jako prodej občerstvení 
v rámci návštěvy kina, prodej reklamního prostoru nebo jiné tržby související s 
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prodejem služeb. Z tabulky č. 10 sledujeme, že si tržby z prodeje výrobků a služeb po-
dílově drží stabilní pozici, a sice průměrně s 98,74 %. U tržeb za zboží je to průměrně 
1,26 %. Díky výroční zprávě víme, že 99 % celkových tržeb bylo realizováno v tuzemsku, 
zbytek v rámci Skupiny. 
 
Druhou část výsledovky reprezentují náklady, kde největší podíl z	provozních nákladů 
představuje výkonová spotřeba, přičemž nejvíce se na nákladech podílí služby, které 
firma využívá pro svůj potřebný chod. Mezi dvě zásadní provozní nákladové položky 
můžeme zařadit distribuci filmů a pronájem kin. Z tabulky je patrné, že podíl položek 
výkonové spotřeby na celkových tržbách se ve sledovaném období snižuje, což mů-
žeme hodnotit kladně. Dále je vidět, že i osobní náklady a úpravy hodnot v provozní 
oblasti pozvolně, ač s lehkými výkyvy, snižují svou podílovou část.  
 
Podíly jednotlivých hospodářských výsledků na celkových tržbách netvoří ani jejich 
čtvrtinu během sledovaného období. Rok 2015 byl pro firmu ve znamení záporných 
čísel co se týče všech výsledků hospodaření mimo ten finanční, a to se projevilo i na 
strukturálním podílu. V dalších letech, kromě finančního hospodářského výsledku, pro-
vozní výsledek hospodaření, hospodářský výsledek před a po zdanění (zde je evidován 
pokles pouze v roce 2019 díky vyšší částce zaplacené na dani) rostou a s tím i jejich 
podíl na tržbách.  
 

5.1.5 Analýza bilančních pravidel 

V	podkapitole sledující bilanční pravidla budou vyhodnocena všechna čtyři doporu-
čená finanční pravidla v	pořadí tak, jak byla uvedena v	teoretické části. Do bilančních 
pravidel řadíme zlaté bilanční pravidlo, pravidlo vyrovnání rizika, pari pravidlo a po-
slední poměrové neboli růstové pravidlo. 
 
5.1.5.1 Zlaté bilanční pravidlo 

Toto je první z	bilančních pravidel a konkrétně doporučuje mít hodnotově sjednocená 
dlouhodobá aktiva a dlouhodobá pasiva. Znamená to, že dlouhodobá aktiva by ne-
měla být hrazena z	krátkodobých závazků a naopak, dlouhodobá pasiva by neměla 
pokrývat i krátkodobá aktiva.  
 
V	tabulce č. 11 si můžeme povšimnout, že zlaté bilanční pravidlo není dodrženo ani 
v	jednom z pěti analyzovaných let. Dokonce v	prvních čtyřech sledovaných obdobích, 
tedy v	letech 2014-2018, je dlouhodobý kapitál podniku nedostačující ku financování 
jeho dlouhodobého majetku. Až v	posledním sledovaném roce, v	roce 2019, podnik re-
gistruje převýšení dlouhodobých aktiv svými dlouhodobými zdroji. Znamená to, že 
firma svými dlouhodobými zdroji hradí nejen svůj dlouhodobý, ale i krátkodobý maje-
tek a v	tomto případě mluvíme o využití konzervativního způsobu financování. V	prv-
ních čtyřech letech však firma využívá agresivní způsob, ale vzhledem k financování ze 
strany mateřské společnosti si může takovéto rizikovější financování dovolit.  
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Tabulka 11 Zlaté bilanční pravidlo 

Zlaté bilanční pravidlo 2015 2016 2017 2018 2019 
Dlouhodobá aktiva 309 518 284 310 486 599 467 957 412 987 
Dlouhodobá pasiva -374 647 -266 077 220 663 454 564 671 410 
Převis pasiv -684 165 -550 387 -265 936 -13 393 258 423 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o 
 
Z	grafu č. 4 vidíme jasněji velký rozdíl mezi položkami dlouhodobých aktiv a dlouho-
dobých pasiv. Velký kontrast pasiv registrujeme mezi prvním a posledním analyzova-
ným rokem, kdy v	roce 2015 byla pasiva v	záporné hodnotě s -374	647	000 Kč a do roku 
2019 se zvýšila o 1	046	057 Kč.  
 
Graf 4 Zlaté bilanční pravidlo 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o 
 

5.1.5.2 Pravidlo vyrovnání rizika 

Jak již bylo uvedeno v	teoretické části této bakalářské práce, firma by se měla řídit také 
pravidlem, které nám doporučuje poměrovou hodnotu jejích zdrojů financování. Pro 
firmy je výhodné mít cizí kapitál z	důvodu nižšího základu daně a potažmo vyššího 
zisku, ale v	ideálním případě by neměl převyšovat kapitál vlastní. Z	tabulky č. 12 vidíme, 
že firma se drží tohoto pravidla až v	posledním roce 2019 s	převisem vlastního kapitálu 
o 88	035	000 Kč. Tento růst zapříčila již kladná hodnota hospodářského výsledku mi-
nulých let díky převedení nejlepšího čistého zisku z	roku 2018 na úhradu ztráty let mi-
nulých a solidní výše čistého zisku za vybrané účetní období. V	tomto případě by firma 
pro banku jako věřitele byla mnohem lépe posuzovaná, co se týče získání úvěru. Spo-
lečnost Cinema City Czech s.r.o. se žádné úvěrové instituci ale nezavazuje a eviduje 
půjčky pouze od mateřské společnosti a spřízněných stran.  

 

-600 000

-400 000

-200 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

2015 2016 2017 2018 2019

Zlaté bilanční pravidlo

Dlouhodobá aktiva Dlouhodobá pasiva



| 46 

Tabulka 12 Pravidlo vyrovnání rizika 

Pravidlo vyrovnání rizika 2015 2016 2017 2018 2019 
Vlastní kapitál -376 176 -268 302 218 416 443 993 636 584 
Cizí kapitál 926 888 966 716 637 962 624 105 548 549 
Dlouhodobý cizí kapitál 1 529 2 225 2 247 10 571 34 826 

 Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o 
 
Z	grafu č. 5 je zřetelně vidět nedodržení pravidla vyrovnání rizika v	letech 2015-2018, a 
to nejprve se záporným vlastním kapitálem a velkými hodnotami cizího kapitálu v	po-
době krátkodobých závazků v	prvních dvou analyzovaných letech. V	letech 2017-2018 
cizích zdrojů relativně ve větší míře ubylo, ovšem zde již vidíme alespoň hodnotu vlast-
ního kapitálu v	kladných číslech.  
 
Graf 5 Pravidlo vyrovnání rizika 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o 
 
5.1.5.3 Pari pravidlo 

Jako třetí doporučené bilanční pravidlo je uvedeno tzv. pari pravidlo, které udává vztah 
mezi hodnotou vlastního kapitálu a hodnotou dlouhodobého majetku. Pro potřeby 
hrazení dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji je nutné, aby výše vlastního ka-
pitálu byla menší než dlouhodobý majetek. Pokud se zaměříme na tabulku č. 13, do-
poručené pravidlo je splněno pouze ve 2 sledovaných letech, a to v	letech 2017-2018. 
Ze začátku byla dlouhodobá aktiva financována pouze cizími krátkodobými zdroji, a 
naopak v	posledním roce jsou hrazena z	větší části právě vlastními zdroji.  
 
Tabulka 13 Pari pravidlo 

Pari pravidlo 2015 2016 2017 2018 2019 
Vlastní kapitál -376 176 -268 302 218 416 443 993 636 584 
Dlouhodobá aktiva 309 518 284 310 486 599 467 957 412 987 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o 
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5.1.5.4 Růstové pravidlo 

Poslední aplikované bilanční pravidlo za období 2015-2019 u společnosti Cinema City 
Czech s.r.o. je růstové neboli poměrové pravidlo, které nám doporučuje, aby růst in-
vestic nepřekročil hodnotu tempa růstu tržeb, zvláště v	dlouhodobém horizontu. Z	ta-
bulky č. 14 je patrné, že vývoj tempa růstu tržeb není, až na rok 2017, ohrožen růstem 
investic. V	roce 2017 se do nejnižšího růstu tržeb za dané období promítla investice, 
jak již bylo zmíněno, do novostavby kina na pražském Chodově. Tržby zachytily nej-
vyšší tempo růstu v	roce 2016, a to 18,31 %. Od roku 2018 můžeme zaznamenat opět 
vyšší tendenci k	navyšování hodnoty tržeb, nicméně v posledním roce vidíme, jak již 
rostou pomaleji a investice zažívají největší pokles s	12 %.  
 
Tabulka 14 Růstové pravidlo 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o 

5.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Další podkapitola této bakalářské práce je věnována aplikaci ukazatelů jako jsou uka-
zatele rentability, likvidity, analýza čistého pracovního kapitálu, aktivity, zadluženosti a 
produktivity, obecně nazývány jako poměrové a představují zásadní náhled do finanč-
ního zdraví firmy. Tyto ukazatele budou popsány v	pořadí, v	jakém jsou definovány 
v	teoretické části této práce.  

5.2.1 Ukazatele rentability 

V	této podkapitole se podíváme detailněji na první aplikaci poměrových ukazatelů, 
kterým jsou ukazatele rentability neboli výnosnosti. Říkají nám, zda byla firma v	daném 
období úspěšná a jak, pokud vůbec, zvládala maximalizovat nově vytvořené zdroje. 
Hodnota úspěšnosti firmy v	rámci těchto ukazatelů je vyjádřena v	procentech. Tabulka 
č. 15 slouží k	poodhalení výsledků výkonnosti firmy.   
 
Tabulka 15 Ukazatele rentability 

Ukazatele RENTABILITY 2015 2016 2017 2018 2019 
ROE 17,60% -40,21% 56,92% 50,81% 30,25% 
ROA -11,60% 16,81% 13,54% 16,62% 18,16% 
ROS -7,71% 10,62% 11,92% 18,96% 14,47% 
ROCE -12,47% 17,87% 14,35% 17,63% 19,72% 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o 
 
Z	tabulky vidíme, že ukazatele rentability vykazují poměrně vysoké, převážně kladné 
hodnoty, které jsou dány přívětivou firemní ziskovostí. Jediný sledovaný rok, a to první 
rok 2015, podnik evidoval ztrátu za dané účetní období, což se podepsalo na těchto 
ukazatelích zápornými hodnotami.  
 

Růstové pravidlo 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 
Růst tržeb 18,31% 2,72% 14,03% 11,87% 
Růst investic -8% 71% -4% -12% 
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Kde bychom se mohli pozastavit je právě ukazatel výnosnosti vlastního kapitálu (ROE) 
v	roce 2015, kdy se čitatel (čistý zisk) i jmenovatel (hodnota vlastního kapitálu) nachází 
v záporných číslech, a tudíž jako jediný výkonnostní ukazatel zaznamenává v	daném 
roce tendenci růstu. Ačkoli se podnik přehoupl v roce 2016 do zisku, vlastní kapitál 
stále držel zápornou hladinu a tato skutečnost se projevila i ve výsledku ukazatele ROE 
jeho poklesem. Příčinu obrovského zhodnocení vlastního kapitálu v	dalších letech mů-
žeme nalézt, i přes klesající trend, ve vysokém navýšení základního kapitálu spolu 
s	dobrými výsledky hospodaření.  
 
Také graf č. 6 poukazuje na vývojové trendy jednotlivých rentabilních ukazatelů v	le-
tech 2015-2019 a na rozdíl od výše zmíněného ukazatele se ty další pohybují v	nižších, 
avšak relativně stabilních hodnotách. Vývoj výnosnosti aktiv (ROA) kopíroval vývoj vý-
nosnosti investovaného kapitálu (ROCE) po celé sledované období. Zlom nastal v roce 
2017, kdy se vývoj ukazatelů zpomalil z	důvodu poklesu provozního zisku před zdaně-
ním (EBIT) oproti nárůstu celkových aktiv a investovaného kapitálu. Následně však pro-
vozní zisk vrostl, a to ve větší míře než aktiva, což mělo vliv na jejich opět růstovou 
křivku. 
 
Ukazatel rentability tržeb (ROS) se v	rámci dosažených hodnot pohyboval v	rozmezí -
7,71 % až 18,96 %. Ač byl rok 2018 pro firmu pouze druhý nejlepší z	hlediska dosaže-
ných tržeb, čistý zisk vykázal nejlepší výsledek ze všech pěti let a z	toho logicky vy-
plývá, že ukazatel ROS se v	tomto roce zvýšil a docílil nejvyšší zmíněné hladiny. Zna-
mená to, že na	jednu korunu tržeb připadlo téměř 19 % čistého zisku. Posledním rokem 
se rostoucí trend tohoto ukazatele lehce zpomalil na 14,47 % a velké zpomalení, ne-li 
významný pokles, může tento ukazatel čekat v	budoucnu s	nástupem koronavirové 
krize počínající v	prvních měsících roku 2020.  
 
Graf 6  Ukazatele rentability 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o 
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Pokud bychom chtěli porovnat ukazatele rentability vlastního kapitálu a celkových ak-
tiv společnosti s	celkovým odvětvím, ve kterém podnik působí, je zřejmé, že si společ-
nost vede lépe než odvětví. Hodnoty ukazatelů rentability odvětví jsou viditelné v	ta-
bulce č. 16. Jak bylo zmíněno v	předchozích ukazatelích, slabými místy byla pro firmu 
leta 2015 a 2016 se stále záporným vlastním kapitálem, ale v	roce 2016	již s tvořeným 
ziskem a ne ztrátou, což mělo dopad na výslednou hodnotu ukazatele. Pouze v tomto 
roce se společnost negativně odlišuje od odvětví v	rámci ukazatel ROE, v	dalších letech 
oba ukazatele ROE i ROA jinak vykazují mnohem lepší výsledky než dané odvětví. Je to 
pravděpodobně způsobeno silným tržním postavením společnosti v	českém pro-
středí, kde Cinema City Czech s.r.o. drží přední příčku z	hlediska promítání filmů a pro-
vozování multikin. 
 
Tabulka 16 Ukazatele rentability – Informační a komunikační činnosti dle CZ-NACE 

Zdroj: Finanční analýza podnikové sféry v	rozmezí let 2015-2019 dle MPO 
 

5.2.2 Ukazatel likvidity 

Do dalších poměrových ukazatelů této práce se řadí ukazatele likvidity. Pokud určíme 
jednotlivé typy likvidity, a to okamžitou, pohotovou a běžnou likviditu, dozvíme se, jak 
je firma schopna dostát svým závazkům. Tabulka č. 17 a graf č. 7 nám ukazují vývoj 
těchto tří typů likvidit, a to ve sledovaném období 2015-2019. 
 
Tabulka 17 Ukazatele likvidity 

Ukazatele LIKVIDITY 2015 2016 2017 2018 2019 
Běžná likvidita (3. stupeň) 0,29 0,47 0,65 1,05 1,62 
Pohotová likvidita (2.stupeň) 0,28 0,45 0,63 1,03 1,59 
Okamžitá likvidita (1. stupeň) 0,16 0,36 0,47 0,81 1,33 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o 
 
Nejdříve se podívejme na 1. stupeň likvidity, u kterého je stanovena doporučená hod-
nota 0,2 - 0,5, jak již bylo zmíněno v	teoretické části. Společnost Cinema City Czech s.r.o. 
se v	těchto doporučených hodnotách pohybuje pouze v	letech 2016 a 2017. Zaměřme 
se na první sledovaný rok 2015, kde vidíme, že hodnota tohoto stupně likvidity je po-
měrně nízká. Tato situace je dána nižším držením peněžních prostředků, a naopak vy-
sokým podílem krátkodobých závazků, což je spojeno i s výší čistého pracovního kapi-
tálu, kde navážeme na to, že podnik v	podstatě nepotřebuje vysokou likviditu z	hle-
diska hospodárnosti finančních zdrojů. Právě vyšší likviditu 1. stupně drží společnost v 
roce 2019, kdy hodnota okamžité likvidity přesahuje 1. Naznačuje to tomu, že firma 
drží lehce více peněžních prostředků potřebného pro financování svých krátkodobých 
dluhů, které by mohla využít účelněji například do investování. Na druhou stranu je 
podnik schopen hradit své závazky z	těchto prostředků, což se z	větší části nedá říct o 
méně likvidních položkách jako jsou firemní pohledávky nebo zásoby.  

Ukazatele rentability podle MPO 2015 2016 2017 2018 2019 
ROE 12,29% 17,31% 18,81% 19,74% 21,55% 
ROA 8,9% 10,52% 11,38% 11,28% 11,63% 
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Podmínkou likvidity 2. stupně neboli pohotové likvidity je, že má dodržovat opět něja-
kou doporučenou hodnotu, a sice v	rozpětí 1 - 1,5. Nejvyšší doporučené hodnoty likvi-
dity jsou udávány u 3. stupně neboli běžné likvidity, a to v	rozmezí 1,5 – 2,5. Společnost 
splňuje tyto podmínky v případě pohotové likvidity pouze v	roce 2018, u běžné v	po-
sledním roce 2019.  
Téměř identických hodnot pohotové i běžné likvidity lze přiřadit malému zastoupení 
zásob v	rámci struktury majetku firmy, kde výsledné hodnoty likvidit jsou taženy pri-
márně pohledávkami. V	prvních čtyřech analyzovaných letech se firma pohybuje 
s	běžnou likviditou znatelně pod doporučenou hranicí, nicméně podobně jako u poho-
tové likvidity, společnosti nevadí její nízké hodnoty, protože se orientuje spíše na vý-
konnost, která je na úkor výše likvidity.  
 
Graf 7 Ukazatele likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o 
 
Tabulka č. 18 nám slouží k	porovnání jednotlivých stupňů likvidit v	rámci sledovaného 
období mezi odvětvím a společností Cinema City Czech s.r.o. Je patrné, že odvětví se 
vybavuje v	průměru vyšší běžnou i pohotovou likviditou, ovšem opět můžeme vidět, 
že míra zásob je malá. Okamžitou likviditu odvětví drží v	doporučených mezích na roz-
díl od naší společnosti v	posledních letech, kdy se velmi zvyšovala hladina peněžních 
prostředků. 
 
Tabulka 18 Ukazatele likvidity - Informační a komunikační činnosti dle CZ-NACE  

Zdroj: Finanční analýza podnikové sféry v	rozmezí let 2015-2019 dle MPO 

Ukazatele likvidity podle MPO 2015 2016 2017 2018 2019 
Běžná likvidita 1,49 1,21 1,41 1,26 1,39 
Pohotová likvidita 1,42 1,12 1,32 1,18 1,33 
Okamžitá likvidita 0,54 0,41 0,50 0,38 0,36 
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5.2.3 Analýza čistého pracovního kapitálu 

Tato podkapitola se věnuje analýze velmi důležitého faktoru pro úspěšné a efektivní 
řízení firmy, a tím je čistý pracovní kapitál. Pro potřeby vyhodnocení těchto ukazatelů 
je sestavena tabulka č. 19. 
 
Tabulka 19 Analýza NWC 

 ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 2015 2016 2017 2018 2019 
NWC -652 685 -515 527 -224 306 33 270 318 141 
NCWC -799 774 -857 942 -523 833 -461 576 -364 327 
NWC/A -111% -70% -25% 3% 25% 
NWC/T -76% -51% -21% 3% 24% 
OCP (obratový cyklus peněz) -335 -304 -181 -140 -99 
Denní výdaje 2 363 2 291 2 375 2 603 2 948 
Potřeba NWC -792 572 -696 597 -429 337 -363 567 -290 494 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
 
Čistý pracovní kapitál (NWC) je takový pracovní kapitál, který získáme při odečtení krát-
kodobých závazků podniku od jeho celkového oběžného majetku. Tabulka č. 19 a graf 
č. 8 jasně vykresluje proměnlivost tohoto ukazatele a zároveň jeho rostoucí trend. Zá-
porné hodnoty v	prvních 3 analyzovaných letech vypovídají o krytí nejen oběžného 
majetku, ale i dlouhodobého právě krátkodobými závazky. Nízké hodnoty čistého pra-
covního kapitálu jsou způsobeny vysoko pohybující se hladinou právě dluhů k	mateř-
ské společnosti a spřízněným osobám, jejichž četná část se v	roce 2017 podařila firmě 
splatit s	tím, jak se zlepšovala kondice firmy. Přelomem z	hlediska výše čistého pracov-
ního kapitálu se stal rok 2018, kdy se NWC dostal do kladných čísel. V	posledních dvou 
letech kladnou hodnotu NWC zapříčinil lehký růst zásob, růst dlouhodobých pohledá-
vek v	podobě odložené daňové pohledávky, krátkodobé pohledávky evidovaly spíše 
pokles v	porovnání s	předešlými lety a co nejvíce ovlivnilo tuto skutečnost je obrovský 
podíl peněžních prostředků ku velmi malému podílu krátkodobých závazků. Za pomoci 
stanovení obratového cyklu peněz a denních výdajů jsme schopni určit potřebnou výši 
čistého pracovního kapitálu, kdy jeho hodnota je k	nalezení v	tabulce a pomáhá tak 
lépe zhodnotit řízení NWC. Lze vyčíst sice rostoucí tendenci hladiny NWC danou tren-
dem růstu obratového cyklu peněz, ale stále nacházející se v	záporných číslech. Situ-
ace přehoupnutí se do kladných hodnot popsaná výše tedy naznačuje zbytečnému 
zadržování kapitálu obzvláště v	peněžních prostředcích, které by firma mohla využít 
na investice například na rekonstrukci stávajících kin nebo další koupě pozemku a 
stavby nového kina.  
 
Na ukazatel NWC navažme ukazatelem čistého nepeněžního kapitálu (NCWC) pověře-
ného rozpoznat nezbytný nepeněžní majetek pro provozní část podnikání. Tento ma-
jetek v průběhu let klesá, ale neustále se pohybuje v	záporných hodnotách oproti výše 
zmíněnému ukazateli, který reálně narůstá do kladných hodnot. Z	toho vyplývá, že vý-
voj čistého pracovní peněžního i nepeněžního kapitálu je ke konci sledovaného období 
opačný z	toho důvodu, že podnik disponuje velkým množstvím peněžních prostředků. 
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Výše podílu čistého pracovního kapitálu je však neúměrná růstu jak podnikatelské čin-
nosti, tak majetku, a proto je potřeba, aby podnik myslel na vyšší tržby s	růstem kapi-
tálu.  
 
Graf 8  Vývoj položek NWC  

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
 

5.2.4 Ukazatele aktivity 

Podniky aplikují ukazatele aktivity pro komplexnější hodnocení finančního zdraví da-
ného podniku z toho	důvodu, aby zjistili zda, a jak je majetek firmy využíván efektivně 
a dostatečně. Výsledky ukazatelů aktivity mají dopady na další důležité ukazatele, jako 
jsou například likvidita a rentabilita popsané v	předešlých kapitolách. V	tabulce č. 20 
se podívejme nejdříve na její první část, kde jsou zobrazeny ukazatele obratovosti ma-
jetkových položek a druhá část je věnována dobám obratu. 
 
Tabulka 20 Ukazatele aktivity 

Ukazatele AKTIVITY 2015 2016 2017 2018 2019 
Obrat celkových aktiv 1,45 1,37 1,15 1,06 1,07 
Obrat zásob  66,39 72,51 84,00 87,36 95,21 
Doba obratu zásob 5,42 4,97 4,29 4,12 3,78 
Doba inkasa pohledávek 47,24 32,80 34,32 41,86 36,63 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 388,05 341,86 219,36 185,66 138,96 

OCP (obratový cyklus peněz) -335,38 -304,09 -180,75 -139,68 -98,55 
Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
 
Ani u těchto ukazatelů nemůžeme opomenout doporučené hodnoty, které by měly 
podniky splňovat pro uspokojující	celkový chod a efektivní řízení jejího, převážně 
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krátkodobého majetku. Obecně by obratovost u jakékoli položky firemního majetku 
měla přesahovat hodnotu 1. Pokud svoji pozornost zaměříme na obrat celkových aktiv, 
je zcela viditelné, že každý sledovaný rok překračuje hranici hodnoty 1, což značí kaž-
doroční převýšení aktiv firmy celkovými tržbami. Ovšem od počátku analyzovaných let 
až do roku 2018, registrujeme kontinuální sestupnou tendenci tohoto ukazatele, což 
není úplně pozitivní zjištění. Tuto změnu zapříčinil postupný pokles růstu hodnoty cel-
kových tržeb spolu s	naopak rychleji narůstajícím celkovým majetkem podniku, pri-
márně oběžným v	podobě peněz. Jak vidíme z	tabulky, aktiva se obrátila nejvíce v	roce 
2015, s	obratem 1,45 a nejméně v	roce 2018 s	hodnotou obratu 1,06 těsně nad dopo-
ručovanou hranicí. Obrat aktiv se posledním rokem lehce navýšil na 1,07. Pozitivním 
faktem je, že celková aktiva se obracejí společnosti Cinema City Czech s.r.o. mnohem 
lépe oproti odvětví, ve kterém působí. Tuto skutečnost vystihuje tabulka č. 21. 
 
Tabulka 21 Obrat aktiv – Informační a komunikační činnosti dle CZ-NACE  

 
Zdroj: Finanční analýza podnikové sféry v	rozmezí let 2015-2019 dle MPO 
 
Ukazatel obratu zásob nám udává, kolikrát firma dokáže promítnout zásoby do svých 
tržeb. Při pohledu na tabulku č. 20 registrujeme trend růstu tohoto ukazatele a také 
vysoké hodnoty obrátek, což se jeví jako velmi pozitivní zjištění. Znamená to, že firma 
dokáže nakoupené zboží čím dál tím rychleji prodat a zase tyto zásoby naskladnit, a 
tudíž nedržet v	nich zbytečně své peníze. Nejvyšší obrátky zásob firma zaznamenala 
v	posledním analyzovaném roce 2019 s	hodnotou 95,21, naopak nejméně se zásoby 
obrátily v	roce 2015 díky nejnižším tržbám za sledovaná období a také druhou nejnižší 
hodnotou zásob. Doba obratu zásob nám plynně navazuje na obrat zásob, přičemž 
zkoumá, po jak dlouhé časové období jsou vázány položky zásob od fáze nákupu po 
jejich prodej a opětovné naskladnění ve finančních prostředcích. Z	vypočítaného ob-
ratu zásob můžeme konstatovat, že podnik řídí své zásoby převážně efektivním způ-
sobem, jelikož maximální hodnota zadržování zásob je 5 (5,42) dní, což je optimální 
situace pro obchodní podnik jako je Cinema City Czech s.r.o. Z	vysvětlení pojmu tohoto 
ukazatele je patrné, že je opačnou hodnotou pro obrat zásob, tedy v	roce 2015 byla 
doba obratu zásob nejvyšší, v	posledním analyzovaném roce vidíme nejkratší zadržení 
zásob v	peněžních prostředcích. Z	grafu č. 8 lze obecně říct, že se ukazatel doby obratu 
zásob pohyboval velmi stabilně. 
 
Dalším stabilně chovajícím se ukazatelem je ten, který zkoumá doby inkasa pohledá-
vek. V	tomto případě je na tom firma relativně dobře z	hlediska počtu dní, než jsou 
pohledávky řádně splaceny jejími dodavateli. Průměrná doba inkasa pohledávek se 
pohybuje okolo 39 dní za analyzované období 2015-2019. Pokud bychom měli hodno-
tit vývoj ukazatele doby splatnosti krátkodobých dluhů podniku, postoj k	jejich hrazení 
je převážně kladný. Z	tabulky č. 20 a grafu č. 9 jasně vidíme, že doba splatnosti krátko-
dobých dluhů převyšuje dobu inkasa pohledávek. Jinými slovy to můžeme interpreto-
vat tak, že firma nejdříve obdrží peníze od odběratelů a teprve potom hradí své zá-
vazky. Vzhledem k	výbornému postavení společnosti v	rámci trhu má firma slušnou 

Obrat aktiv – Informační a komunikační činnosti  0,64 0,70 0,69 0,64 0,64 
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vyjednávají schopnost vůči svým dodavatelům a je tak pro ni možné platit například 
závazky po lhůtě splatnosti. První sledovaný rok byl pro firmu nejextrémnější z	hle-
diska délky úhrad závazků svým dodavatelům, trvalo to celých 388 dní, tedy déle než 
jeden kalendářní rok. Rok 2016 na tom byl o něco lépe s	342 dny, kdy dodavatelé mu-
seli čekat na úhradu. Zbylé roky se táhnou v	pozitivnějším duchu a v	posledním sledo-
vaném roce je firma schopna hradit své závazky více než 2,5x rychleji než v	tom prv-
ním.  
 
Posledním aplikovaným ukazatelem v	rámci ukazatelů aktivit je obratový cyklus peněz. 
Vysvětluje, za jak dlouhé časové období se firmě vrátí vložené peněžní prostředky 
z	jednotlivých složek oběžného majetku zpátky do peněžní formy. Jak je načrtnuto 
v	grafu č. 9, obratový cyklus peněz se drží v	záporných hodnotách po celých 5 let sle-
dování. Z	tohoto vyplývá, že společnost Cinema City Czech s.r.o. je na tom velmi dobře, 
co se týče navrácení dříve vložených peněžních prostředků do jednotlivých forem ak-
tiv. Nemusí totiž hradit další nadbytečné výdaje po dobu realizace zakázky. Z	toho lze 
vyvodit, že firma zinkasovala své pohledávky ještě předtím, než musela uhradit své 
dluhy dodavatelům. Hodnota obratového cyklu peněz se každým rokem snižovala, 
avšak pořád se drží v záporných hodnotách tohoto ukazatele, které lze považovat za 
příznivé.  
 
Graf 9 Vývoj doby obratů ukazatelů aktivity 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
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5.2.5 Ukazatele zadluženosti 

Dalšími aplikovanými poměrovými ukazateli, kterými se budeme v	této práci zabývat, 
jsou ukazatele zadluženosti sledující profinancování firemního majetku zejména po-
kud se jedná o původ zdrojů, tedy zda a jak efektivně je využito financování pomocí 
cizích zdrojů. Tabulka č. 22 shrnuje stěžejní ukazatele zadluženosti.  
 
Tabulka 22 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele ZADLUŽENOSTI 2015 2016 2017 2018 2019 
Celková zadluženost 157% 131% 70% 56% 44% 
Koeficient samofinancování -64% -36% 24% 40% 51% 
Úrokové krytí -6,54 13,29 4,60 15,80 39,92 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
 
Pro potřeby ukazatelů zadluženosti je třeba na začátek zmínit, že společnost neeviduje 
závazky k	úvěrovým institucím, a to jak krátkodobě, tak dlouhodobě. Dluhy společnosti 
jsou tvořeny primárně krátkodobými závazky k	ovládané nebo ovládající osobě a spříz-
něným osobám. Výroční zpráva společnosti dále uvádí zmínku o finanční asistencí 
k	půjčkám poskytnuté společnosti Cineworld Group PLC. Cinema City Czech, 
s.r.o.v	tomto případě vystupuje jako dlužník a garantuje úhradu těch závazků po splat-
nosti (po vyzvání), které Skupina nezaplatila, i s	úroky. Společnost se tedy reálně sama 
zadlužila až v	roce 2017, po splacení těchto dluhů ke Skupině, nicméně je potřeba i tyto 
závazky brát v	potaz v	rámci sledování nejen celkové zadluženosti, ale i v	ostatních 
ukazatelích. Nejdříve se zaměřme na celkovou zadluženost podniku, která dosahuje 
v	prvních dvou sledovaných letech 2015 a 2016 extrémně vysokých hodnot s	157 %, 
resp. 131 %. Je to zapříčiněno velkým podílem právě krátkodobých dluhů vůči mateř-
ské společnosti a nízkým podílem celkových aktiv, přičemž v	roce 2015 a 2016 firma 
evidovala zápůjčku v	hodnotě 726	930	000 Kč, resp. 736	025	000 Kč. Pro roky 2017-2019 
jsou registrovány další zápůjčky, tentokrát od firmy Cinema City Finance F.V., ale v	již 
nižší částce, a naopak s	vyšším úročením. V	těchto posledních analyzovaných letech 
firemní zadluženost zaznamenává klesající trend právě díky poklesu potřebných zá-
půjček spolu s navýšením hodnoty celkových aktiv, avšak v	letech 2017-2018 se stále 
drží nad doporučenou hodnotou tohoto ukazatele. Hodnota celkové zadluženosti by 
měla být 21-50 %. Toto kritérium celkové míry zadluženosti společnost splňuje pouze 
v	posledním roce, kdy zadluženost klesla na 44 %. Z	tohoto ukazatele lze vyvodit, že 
podnik měl zpočátku velké dluhy vůči své mateřské společnosti a spřízněným osobám, 
ale postupně se stává finančně nezávislejší s	tím, jak se jí více daří.  
 
Společnost nevyužívá žádné dlouhodobé úvěry jak od úvěrových institucí, tak od ovlá-
dající osoby, tudíž aplikace dlouhodobé zadluženosti je zde bezpředmětná. Na celko-
vou zadluženost můžeme navázat koeficientem samofinancování udávající poměr 
vlastních zdrojů k	celkovým aktivům. Jak již bylo zmíněno v	jiných podkapitolách této 
práce, společnost se potýká v	prvních dvou letech se záporným vlastním kapitálem, a 
proto i hodnota tohoto koeficientu je záporná. Znamená to, že tyto dva roky jsou 
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financovány pouze cizím kapitálem, což není ideální. Ovšem od	roku 2017 se společ-
nost díky značnému navýšení základního kapitálu a snížením neuhrazené ztráty minu-
lých let pomalu dostává k	financování svého majetku vlastním kapitálem a v	posled-
ním roce se stane toto financování dominantnější.    
 
Dále nevynecháváme ukazatel zadluženosti definující kolikrát je firma schopna uhradit 
své úroky z	půjček ze svého zisku před zdaněním a úroky, a to ukazatel úrokového krytí. 
Z	tabulky je vidět, že první rok byl pro firmu nejen z	celkového zisku společnosti, ale 
také z	toho dílčího, provozního zisku, náročný. Hodnota EBIT je v	tomto roce záporná, a 
tudíž se i celkové úrokové krytí pohybuje v	záporných číslech, což značí neschopnost 
podniku hradit tyto nákladové úroky ze své provozní činnosti. Od roku 2016 však sle-
dujeme kladné hodnoty tohoto ukazatele, avšak kolísavé. Nejlépe je na tom poslední 
sledovaný rok, kdy by firma mohla uhradit náklady na cizí kapitál téměř 40x ze svého 
zisku před zdaněním a úroky.  
 
Jelikož společnost neeviduje dlouhodobě zpoplatněné cizí prostředky, které jsou pod-
statou pro fungování finanční páky a schopnosti tak ve větší míře zhodnocovat svůj 
vlastní kapitál, analýza pákového finančního efektu je zde bezpředmětná.  
 

5.2.6 Ukazatele produktivity 

Nemálo důležitými, a zároveň závěrečnými aplikovanými poměrovými ukazateli jsou 
ukazatele produktivity z	důvodu zase jiného pohledu výkonnosti firmy, a to v	rámci 
vztahů ke svým pracovníkům.  
 
Tabulka 23 Ukazatele produktivity 

Ukazatele PRODUKTIVITY 2015 2016 2017 2018 2019 
Přidaná hodnota 192 108 278 941 282 928 354 748 424 954 
Osobní náklady/ Přidaná hodnota 38% 25% 26% 22% 19% 
Průměrný počet pracovníků 149 150 151 137 115 
Produktivita práce z přidané hod-
noty 1289,32 1859,61 1873,70 2589,40 3695,25 
Přidaná hodnota/Osobní náklady 2,62 3,93 3,80 4,51 5,16 
Osobní náklady  73 400 70 926 74 516 78 642 82 340 
Průměrná mzda pracovníka 493 473 493 574 716 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
 
Tabulka č. 23 zobrazuje hlavní ukazatele produktivity, přičemž první aplikovaný ukaza-
tel, kromě stanovení přidané hodnoty, se týká poměru osobních nákladů ku přidané 
hodnotě, kde od počátku sledovaného období po jeho konec se hodnota postupně 
snižuje. Značí to, že firma odebrala každým rokem méně z	provozu firmy na náklady 
spojené s	pracovníky, což je pozitivní zjištění. Z	původních 38 % klesla tato hodnota v 
roce 2019 na 19 %. Opačným ukazatelem je podíl přidané hodnoty na osobních nákla-
dech a zkoumá právě její velikost před firemní úhradou osobních nákladů na korunu 
osobních nákladů. Všechny analyzované roky překračují doporučenou hodnotu 1 a 
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dokonce mají růstovou tendenci, což je pro podnik správné. V	roce 2017 si můžeme 
všimnout jediného poklesu tohoto ukazatele zapříčiněno neúměrným zvýšením osob-
ních nákladů vůči vzrůstu přidané hodnoty v	daném roce. 
 
Další ukazatel se soustředí na produktivitu práce z	přidané hodnoty, který udává veli-
kost přidané hodnoty na zaměstnance. Z	grafu č. 10 je zřejmý trend růstu tohoto uka-
zatele, kde nejvyšší meziroční nárůst evidujeme v	roce 2019. Na tomto výsledku se po-
dílí vysoká, a zároveň nejvyšší, hodnota položky přidané hodnoty spolu s nejnižším po-
čtem pracovníků za sledovaná období. Graf nám dále zelenou křivkou vyznačuje prů-
měrné mzdy na jednoho pracovníka, které vykazovaly relativně stabilní hodnoty, 
ovšem opět v	roce 2019 vzrostla i tato hodnota, kdy nejvyšší průměrná mzda činila 
716	000 Kč. Můžeme tedy konstatovat, že společnost Cinema City Czech s.r.o., ač zvýšila 
mzdy, je na tom velmi dobře co se týče rozdílu produktivity práce a velikosti průměrné 
mzdy, protože produktivita z	přidané hodnoty velmi převyšuje hodnotu průměrné 
mzdy. Ze všech výše uvedených ukazatelů lze obecně říct, že zaměstnanci firmy jsou 
dobře řízenou složkou podniku vzhledem k	firemní výkonnosti, jejich produktivita 
stoupá a dosahují vyšších zisků za malé náklady, což lze považovat za ideální stav.   
 
Graf 10 Produktivita práce a průměrné mzdy v	tis. Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
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5.3 Analýza vybraných souhrnných ukazatelů 

Následující podkapitola této bakalářské práce se věnuje aplikaci souhrnných ukaza-
telů, konkrétně bankrotních modelů jako je Altmanovo Z-skóre nebo také Index IN05.  
 

5.3.1 Altmanovo Z-skóre 

Pro aplikaci Altmanovy analýzy na společnosti Cinema City Czech s.r.o. byly použity vý-
sledky z	již sestavených a analyzovaných ukazatelů z	předchozích kapitol. Celkové Z-
skóre, tedy konečné jedno číslo týkající se vyhodnocení finančního zdraví firmy, je slo-
ženo právě těmito ukazateli, kde každá hodnota nese svou specifickou váhu. Pro 
Altmanův index byl využit vzorec pro podniky neobchodovatelné na kapitálovém trhu. 
 
Tabulka 24 Altmanova analýza (Z-skóre) 

ALTMANOVO  Z-skóre 2015 2016 2017 2018 2019 Váha 
NWC/Aktiva -1,11 -0,70 -0,25 0,03 0,25 0,717 
Zadržený zisk/Aktiva 1,36 1,08 0,89 0,71 0,64 0,847 
ROA  -0,12 0,17 0,14 0,17 0,18 3,107 
Vlastní kapitál/Cizí zdroje -0,41 -0,28 0,34 0,71 1,16 0,42 
Obrat aktiv 1,45 1,37 1,15 1,06 1,07 0,998 
Z-skóre 1,28 2,19 2,29 2,50 2,84   

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
 
Tabulka č. 24 a graf č. 11 znázorňuje výsledné hodnoty Z-skóre, kde si můžeme všim-
nout následujících skutečností. V	intervalu let 2015-2019 registrujeme pozici společ-
nosti dle definice Z-skóre v	tzv. šedé zóně, a tak interpretace finanční kondice podniku 
je nejednoznačná. Navzdory takovým výsledkům si ale můžeme povšimnout každo-
ročně vylepšujících se některých položek v	rámci daných kritérií analýzy. Vidíme, že na-
příklad zhodnocení aktiv se navyšuje, firma zadržuje méně zisku na	celková aktiva a 
financování podniku v	posledním roce přebírá vlastní kapitál, což firmě nepůsobí větší 
problémy. Poslední rok 2019 byl pro firmu mimo jiné nejlepší z	hlediska dosažené hod-
noty Z-skóre, a to s hodnotou 2,84. Pokud by firma dosahovala stále příznivějších hod-
not těchto kritérií, pravděpodobně by se rychle přehoupla do zóny prosperity, k	čemuž 
neměla v	posledním roce daleko. Ovšem jak již bylo zmíněno u ukazatelů rentability, 
koronakrize bude mít jistě negativní vliv na celkový chod společnosti, a tak hodnota 
nejen indexu Z-skóre bude předpokládat pokles.  
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Graf 11 Altmanova analýza (Z-skóre) 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
 

5.3.2 Index IN05 

Druhý bankrotní model, který byl využit ke komplexnímu zhodnocení finanční kondice 
společnosti, se nazývá index IN05. Obdobně jako u Altmanovy analýzy je každému uka-
zateli přiřazena určitá váha a podle toho vypočítán celkový index IN05. 
 
Tabulka 25 Index IN05 

BANKROTNÍ INDEX IN05 2015 2016 2017 2018 2019 Váha 
Aktiva/Cizí zdroje 0,64 0,77 1,42 1,80 2,28 0,13 
Úrokové krytí -6,54 13,29 4,60 15,80 39,92 0,04 
ROA -0,12 0,17 0,14 0,17 0,18 3,97 
Výnosy/Aktiva 1,50 1,38 1,26 1,08 1,11 0,21 
Běžná likvidita 0,29 0,47 0,65 1,05 1,62 0,09 
IN05 -0,30 1,63 1,23 1,85 2,99   

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
 
V	průběhu analýzy ať už absolutních nebo poměrových ukazatelů bylo patrné, že rok 
2015 nepatří mezi ty prosperující roky společnosti, což nám potvrzují i výsledky indexu 
IN05 z	tabulky č. 25 a grafu č. 12. Na rozdíl od Altmanova indexu se podnik pohybuje 
již od roku 2016 v	prosperující zóně, a to hodnotou indexu 1,63 těsně nad stanoveným 
kritériem. V	roce 2017 se index snížil a dosáhl pouze hodnoty 1,23 díky pomalejšímu 
růstu rentability aktiv, úrokového krytí i poměru výnosů na aktiva, která se řadí do šedé 
zóny. V	letech 2018-2019 se hladina indexu opět navýšila a to znamená, že firma vyka-
zuje finanční zdraví a prosperitu. Na výsledné hodnotě indexu se podílí rostoucí trend 
všech jednotlivých položek. 
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Kritéria indexu IN05 se trochu liší od těch týkající se Altmanova analýzy, z	čehož plyne 
i trochu jiné, avšak přeci podobné vyhodnocení. Aplikací kritérií indexu IN05 bylo zjiš-
těno, že finanční stabilita a prosperita firmy nebyla v	posledních letech (kromě prvního 
roku) zásadně ohrožena a jeho výsledky můžeme považovat za čím dál přívětivější pro 
podnik. Jak bylo ale již několikrát zmíněno, v	budoucnu se tato situace s	největší prav-
děpodobností změní.  
 
Graf 12 Index IN05 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
 

5.4 Ekonomická přidaná hodnota 

Na závěr byl analýze podroben ukazatel ekonomické přidané hodnoty, který poodha-
luje, zda se společnost Cinema City Czech s.r.o. pohybovala v	kladných číslech a tvořila 
tak hodnotu nebo naopak stačila uhradit jen běžné náklady, ale náklady týkající se 
svého kapitálu nikoliv. Pro potřeby zjištění ekonomické přidané hodnoty je zapotřebí 
stanovit nejprve vážené průměrné náklady kapitálu (WACC), k čemuž bude využit ra-
tingový model Ministerstva průmyslu a obchodu. Součtem jednotlivých přirážek, kdy 
jejich význam a výpočet byly zmíněny v	teoretické části, určíme hodnotu WACC, což 
nám dokládá tabulka č. 26. 
 
Tabulka 26 Výpočet WACC podle ratingového modelu MPO 

výpočet WACC 2015 2016 2017 2018 2019 
rf 0,58% 0,48% 0,98% 1,98% 1,55% 
rLA 3,45% 3,04% 2,61% 2,10% 1,82% 
rPS 10,00% 2,41% 2,34% 2,32% 2,61% 
rFS 10,00% 10,00% 10,00% 9,29% 3,45% 
WACC  24,03% 15,93% 15,93% 15,69% 9,43% 
WACC×C 141 914 117 903 144 235 176 050 117 795 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
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Soudě dle tabulky č. 26 a grafu č. 13 hladina WACC v průběhu let klesá. Průměrné vá-
žené náklady na kapitál byly v	prvním roce 2015 nejvyšší, a to s hodnotou lehce přesa-
hující 24 %. Druhý rok zažily největší pokles o 8,1 %, kdy se část fixních nákladů zredu-
kovala. Tyto náklady v letech 2016-2017 stagnovaly na 15,93 %, poté v	roce 2018 nepa-
trně poklesly a poslední rok byl pokles opět znatelnější, kde zůstaly na hodnotě 11,91 
%. Tento pokles ovlivnily nízké hodnoty přirážek, které se vážou na pozitivní vývoj po-
ložek jako je rentabilita celkových aktiv, hodnota likvidity nebo výše zpoplatněného 
kapitálu.  
 
Graf 13 Vývoj vážených průměrných nákladů na kapitál 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
 
Po stanovení WACC je na místě provést analýzu ukazatele EVA a zjistit, zda společnost 
vytvářela hodnotu. Tabulka č. 27 naznačuje, že se ekonomická přidaná hodnota držela 
v	záporných hodnotách, což znamená jediné, a sice že hodnotu nevytvářela. Nejhůře 
je na tom opět rok 2015 s	její výší -197	392	000 Kč, kdy i hodnota WACC byla nejvyšší. 
V	rozmezí let 2016-2018 ukazatel EVA vykazoval kolísavý trend s	lepšími výsledky v	po-
rovnání s	prvním rokem, nicméně tyto hodnoty dosahovaly stále záporných čísel díky 
příliš velkým nákladům na kapitál spolu s	jeho celkovou výší. Jak naznačovaly již před-
chozí jednotlivé ukazatele, rok 2019 byl rokem prosperity a firma v	daném roce tvořila 
kladný ekonomický zisk, čímž dává najevo, že dokázala pokrýt provozní náklady spolu 
s	požadovaným výnosem vlastního jmění. Ekonomická přidaná hodnota představo-
vala v	roce 2019 hodnotu téměř 66	000	000 Kč a tuto situaci tak můžeme považovat za 
velmi dobrou.  
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Tabulka 27 Výpočet ukazatele EVA 

výpočet EVA 2015 2016 2017 2018 2019 
NOPAT -55 478 100 778 99 314 151 050 183 757 
C 590 533 740 330 905 543 1 122 329 1 249 173 
WACC 24,03% 15,93% 15,93% 15,69% 9,43% 
EVA -197 392 -17 125 -44 921 -25 000 65 962 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
 
Vývojová křivka tohoto ukazatele je zobrazena grafem č. 14 a jen nás utvrzuje v	tom, 
co bylo popsáno výše. Z	této grafické formy je patrné, že firma i přes tvorbu slušného 
kladného provozního zisku po zdanění v	letech 2016-2018 nedosáhla s	použitým kapi-
tálem a náklady na ně ekonomického zisku, a tedy kladné ekonomické přidané hod-
noty. Obecně ale můžeme hodnotit vývojový trend ukazatele EVA poměrně pozitivně, 
protože hladina provozního zisku po zdanění se navyšuje a vážené náklady na kapitál 
se naopak snižují.  
 
Graf 14 Vývoj ukazatele EVA  

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o. 
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Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo aplikování vybraných finančních ukazatelů v	rámci 
finanční analýzy na společnost Cinema City Czech s.r.o. a jejich pomocí tak docílit zhod-
nocení finanční kondice a výkonnosti společnosti ve sledovaném období 2015-2019. 
Dále v	souladu se získanými výstupy analýzy sepsat určitá doporučení, které by mohly 
být přínosné pro veškeré uživatele finanční analýzy, ať už interní nebo externí.     
 
Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část této práce vychází z	lite-
rární rešerše, kde byla uvedena definice finanční analýzy, její cíl a účel, dále potenciální 
uživatelé finanční analýzy. Popsány byly také její zdroje, ze kterých musí analytici čer-
pat pro účely získání potřebných výsledků společnosti. Poslední oblast teoretické části 
se skládala z	představení metod a jednotlivých ukazatelů finanční analýzy, mezi které 
se řadily jak absolutní, tak poměrové ukazatele. V	rámci poměrových ukazatelů byly 
uvedeny ty nejzásadnější. Na závěr nechyběla ani analýzy čistého pracovního kapitálu 
spolu se souhrnnými a hodnotovými ukazateli. Druhá část této práce byla věnována 
čistě praktickému užití nástrojů finanční analýzy. Nejdříve však byla představena spo-
lečnost jako taková, její oblast podnikání, historie spolu se současným působením na 
českém trhu a její pohled na společenskou odpovědnost. Na základě definic finančních 
ukazatelů v	teoretické došlo k aplikaci vybraných ukazatelů, z	čehož bylo možné vy-
hodnotit finanční zdraví podniku.  
 
Výstupy absolutních ukazatelů odhalily, že společnost Cinema City Czech s.r.o. stále 
roste, neboť bilanční suma se v	průběhu let navyšovala. Vývoj celkových aktiv vykazuje 
spíše kolísavý trend v	rámci růstu, který se projevuje také na struktuře majetku firmy. 
Odvíjí se to primárně od investic do dlouhodobého hmotného majetku v	podobě roz-
sáhlých rekonstrukcí kin v	roce 2015, výstavby nového kina na Chodově či plánované 
výstavby nového kina v Brně. Nejvyšší investicí se stala v	roce 2017 stavba kina na praž-
ském Chodově, přičemž tato skutečnost se promítla v	daném roce také nejnižším po-
dílem oběžného majetku. Nejvíce zastoupenou položkou dlouhodobého majetku jsou 
tedy stavby a movité věci pro provoz kin, zatímco u oběžného majetku dominují svým 
podílem peněžní prostředky, které logicky při masivní míře investic v	daných letech 
klesají. Menší dopad na oběžná aktiva mají pohledávky z	obchodních vztahů krátkodo-
bého charakteru či zásoby, a právě druhá zmíněná položka hraje velmi důležitou roli 
co se týče ziskovosti podniku.  
 
Z	horizontální a vertikální analýzy jsme mohli sledovat, že také financování majetku se 
v	průběhu let měnilo. Vzhledem k	neuhrazeným ztrátám z	předešlých let, které nebyly 
analyzovány, ale jsou jasně viditelné z	účetních výkazů sledovaného období, tvoří 
spolu s	velmi nízkou hodnotou základního kapitálu záporný vlastní kapitál, který měl 
za důsledek financování majetku cizími zdroji. S	postupem času se společnost díky 
enormnímu množstvím vloženého základního kapitálu mateřskou společností a mno-
hem lepší výkonností stabilizovala a potřebovala tak méně a méně cizích zdrojů, až se 
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v	roce 2019 ty vlastní staly hlavními zdroji financování. Toto nám dokládá i bilanční pra-
vidlo vyrovnání rizika. Zlatým bilančním pravidlem jsme dále zjistily, že společnost vy-
užívá převážně agresivní způsob financování, což je pro ni výhodnější, protože platí 
menší úroky za zapůjčený kapitál, na druhou stranu nese větší riziko. V	posledním roce 
využívala financování konzervativní. Pokud zůstaneme u bilančních pravidel, apliko-
vané pari pravidlo bylo dodrženo pouze v	rozmezí let 2017-2018, kdy se firmě podařilo 
hradit dlouhodobá aktiva nejen vlastním, ale i cizím kapitálem.  
 
Nyní přejděme ke zhodnocení vývoje tržeb, nákladů a s	tím souvisejících výsledků hos-
podaření, které je následující. Celkové evidované tržby i provozní náklady měly ten-
denci ve sledovaného období kolísat. Pozitivní stránkou věci je, že se hodnoty tržeb 
pohybovaly na křivce růstu, náklady sice také, nicméně s pomalejším růstem, čímž spo-
lečnost vytvářela prostor pro tvorbu zisku. Téměř veškerá část podnikání je zaměřena 
na prodej služeb, a to se projevuje i na firemních nákladech, kde služby zastávají prů-
měrně lehce přes 60 % podíl, celková výkonová spotřeba zahrnující spotřebu materi-
álu, energií, náklady na prodané zboží průměrně dosahuje přes 72 % na celkové struk-
tuře tržeb. Růst nákladů je logický s	dosaženými výsledky společnosti, a tudíž i osobní 
náklady zažívaly zvyšování své hladiny. Po překonání ztrátového roku 2015 se společ-
nost dostala do stavu, kdy vytvářela zisk až do konce analyzovaného období, přičemž 
nejvyšší provozní i čistý zisk zaznamenala v	roce 2018 díky velkému přírůstku tržeb. 
V	tomto okamžiku můžeme také zmínit poslední bilanční pravidlo, a to růstové. Z	vý-
voje tržeb a investic můžeme konstatovat, že tempo růstu tržeb nebylo ohroženo růs-
tem investic, s	výjimkou roku 2017 obří investicí do novostavby kina.  
 
Podstatnou roli ve finanční analýze hrají poměrové ukazatele, ze kterých byly vyčteny 
tyto skutečnosti. Ukazatele rentability poukazovaly na velmi dobré výsledky v	rámci 
výkonnosti podniku, poměrně vysoko nad průměrem odvětví. Dále vlastníci společ-
nosti mohli být v	posledních 3 letech více než spokojeni ohledně výnosnosti vlastního 
kapitálu, ač se jeho růst zpomaloval v	návaznosti na pokles zisku zapříčiněného poma-
lejším nárůstem tržeb, a hlavně velkým odvodem daní. Z ukazatelů rentability celko-
vých aktiv i tržeb je vidět, že se společnost zaměřuje na výkon, a tudíž nevadí, že na-
příklad čistý pracovní kapitál má	záporné hodnoty a likvidita vykazuje menší než do-
poručené. Naopak, společnost má velmi dobrou vyjednávací pozici vůči svým dodava-
telům díky své velikosti a postavení, do kterých jí dopomohlo know-how mateřské spo-
lečnosti. Pokud tedy vezmeme v	úvahu charakter firmy i z hlediska celkového odvětví, 
kde se likvidita pohybuje sice ve vyšších hodnotách, ale s obecně s nízkou hladinou, 
společnost Cinema City Czech s.r.o. si může dovolit nedržet vysokou úroveň likvidity, 
protože ji kompenzuje výbornými výkonnostními výsledky. Příjemnou vyjednávací po-
zici společnosti dokládají také ukazatele aktivity s délkami splatnosti závazků a pohle-
dávek, kdy firma platí závazky po velmi dlouhé době (zpočátku po 338 dnech a na konci 
po 139) a své pohledávky inkasuje průměrně do 39 dní. Dalším pozitivem jsou velké 
obrátky a tím nízká doba obratu zásob, a to s nejlepšími hodnotami ke konci sledova-
ného období s necelými 4 dny, než jsou zásoby prodány a zase zpátky naskladněny. 
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Dá se říct, že firma většinově doby obratů složek aktiv minimalizuje, až na pohledávky, 
kdy jejich doby inkasa evidují kolísající hodnoty z titulu těch po splatnosti, obecně lze 
doby obratů hodnotit kladně. Příznivý vývoj eviduje i obratový cyklus peněz, který se 
ideálně drží v záporných hodnotách, což značí obdržení peněžních prostředků ještě 
dříve, než platí svým dodavatelům. Soudě dle ukazatelů zadluženosti se firma díky 
špatným výsledkům ze svých začátků podnikání stále a ve velké míře zadlužovala, 
avšak ve sledovaném období je vidět obrovský posun v ziskovosti. Důležité je zmínit, 
že ač se firma zadlužovala, riziko bylo pořád menší, než která by nesla k bankám, pro-
tože půjčky byly poskytnuty mateřskou společností. K menší zadluženosti později při-
spěla i velká podpora ze strany právě mateřské společnosti v podobě navýšení základ-
ního kapitálu. Celková zadluženost se dostala z prvotních 157 % na konečných 44 %, z 
čehož můžeme usuzovat, že v roce 2019 již převyšoval vlastní kapitál nad cizím. Při 
použití ukazatele úrokového krytí se také zjistilo, že firma dokáže, vyjma roku 2015, 
náklady spojené s úroky splatit ze svého provozu až 40x. Dalším kladným faktorem 
výkonnosti podniku byli firemní zaměstnanci, kdy produktivita práce ve sledovaném 
časovém horizontu projevovala příznivý rostoucí trend a nižší počet zaměstnanců vy-
kazoval společnosti vyšší zisky za menší peníze.  
 
Hodnota čistého pracovního kapitálu se v prvních třech letech pohybovala v záporu a 
zbytek analyzovaných let v kladných hodnotách. Vychází to ze způsobu agresivního 
financování, které se projevuje vyšším rizikem, ale z toho také plyne větší výnosnost 
aktiv, což již potvrdily ukazatele rentability. Z výše několikrát zmíněného vyplývá, že 
záporná čísla tohoto kapitálu nepředstavují pro firmu problém. Během let registroval 
tendenci růstu, kde rychleji klesaly krátkodobé závazky, než narůstal oběžný majetek 
v podobě peněz. Tento nárůst v posledních dvou letech se však jevil spíše jako neefek-
tivní, jelikož byl zbytečně zadržován určitý objem peněžních prostředků, které mohly 
najít využití například v investicích do nových kin.   
 
Některé předešlé ukazatele posloužily také při komplexním zhodnocení finančního 
zdraví společnosti, a to jako součást bankrotních modelů. Z hlediska Altmanova Z-
skóre se firma nacházela po celou dobu v oblasti s hůře určujícím závěrem týkající se 
finanční stability firmy, a sice v tzv. šedé zóně. I přes nejednoznačný výsledek lze vidět 
rostoucí vývoj indexu ovlivněný vylepšením například v oblasti výnosnosti aktiv či po-
měru vlastního kapitálu ku cizímu. Naproti tomu český index IN05, zahrnující částečně 
jiná kritéria, vyhodnotil firmu jako prosperující s výjimkou roku 2015, kdy podle něj byla 
firma ohrožena bankrotem. Nižší hodnota úrokového krytí, pomalejší růst výnosnosti 
aktiv a jejich nižší obrátky vyvolaly v zóně prosperity roku 2017 pokles.  
 
Z výstupů analýzy vážených průměrných nákladů na kapitál bylo zjištěno, že s růstem 
společnosti její náklady na kapitál vykazují klesající tendenci, což můžeme považovat 
za pozitivum, i přes stagnaci v rozmezí let 2016-2018. Nejen, že tyto náklady klesaly, 
jak tomu bylo naznačeno předešlými ukazateli, společnost v posledním roce dokonce 
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tvořila ekonomický zisk neboli ekonomickou přidanou hodnotu a potěšila tak vlastníky. 
V prvních čtyřech letech společnost hodnotu však netvořila. 
 
Celkové výsledky aplikované finanční analýzy na společnosti Cinema City Czech s.r.o. 
naznačují, že špatný počáteční rok byl překlenut a od následujícího roku společnost 
rostla, což dokládají hodnoty tržeb i celková bilanční suma. Jako kladné můžeme tedy 
hodnotit výkonnost podniku, která byla nadprůměrná odvětví. Dále firma dobře hos-
podaří se svými provozními náklady, ač například položka spotřeby energie by mohla 
být eliminována v rámci závazku CSR. Podnik se také stabilizoval díky menšímu zadlu-
žení vůči mateřské společnosti, přičemž tento trend by byl vhodný i do budoucna. Míra 
zadlužení je však primárně závislá na strategických rozhodnutích mateřské společ-
nosti Cinema City Holding B.V. patřící pod skupinu Cineworld Group PLC. Další doporu-
čení pro zlepšení fungování podniku se týká obezřetnějšího řízení oběžných aktiv v 
posledních letech, kdy tržby nerostly adekvátním způsobem ku vloženému kapitálu, 
což by měl mít podnik na paměti. Závěrem lze konstatovat, že společnosti Cinema City 
Czech s.r.o. se v průběhu let čím dál více dařilo a důkazem je poslední rok, kdy dokázala 
vytvořit hodnotu pro vlastníky. Posledním vývojem by měla našlápnuto na velmi per-
spektivní budoucnost v případě, že by pokračovala ve stávajícím vývoji a držela se zmí-
něných doporučení. Ovšem od počátku roku 2020 bude čekat spíše rapidní pokles tr-
žeb, potažmo zisku, kdy převážnou část roku byla kina zavřená z důvodu pandemie 
koronaviru.  
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Příloha  1 Rozvaha společnosti Cinema City Czech s.r.o. v	rozmezí let 2015-2019 

 
  

ROZVAHA (v tis. Kč) číslo řádku 2015 2016 2017 2018 2019
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) 001 590 533       740 330           905 543        1 122 329     1 249 173     
Pohledávky za upsaný základní kapitál 002
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 309 518       284 310           486 599        467 957        412 987        
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011) 004 300              387                  1 675            761               624               
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005
Ocenitelná práva 006 -                -                    1 338            513               175               
B.I.2.1. Software 007 1 338            513               175               
B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva 008
Goodwill 009
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 300              360                  253               164               102               

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek 011 27                    84                 84                 347               
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 27                    84                 84                 347               
Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 ) 014 309 218       283 923           484 924        467 196        412 363        
Pozemky a stavby 015 89 926         81 228             268 591        239 506        216 703        
B.II.1.1. Pozemky 016
B.II.1.2. Stavby 017 89 926         81 228             268 591        239 506        216 703        
Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 018 181 211       151 858           193 340        189 052        171 344        
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 -                 -                 
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022
B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 023

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek 024 38 081         50 837             22 993          38 638          24 316          
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 11 149          
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 38 081         50 837             11 844          38 638          24 316          
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34) 027 -                -                    -                 -                 -                 
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028
Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby 029
Podíly - podstatný vliv 030
Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv 031
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032
Zápůjčky a úvěry - ostatní 033
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036
Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 272 674       448 964           411 409        646 804        831 864        
Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 12 930         14 008             12 420          13 618          13 979          
Materiál 039 4 560           4 451               5 225            5 217            4 635            
Nedokončená výroba a polotovary 040
Výrobky a zboží 041 8 370           9 557               7 195            8 401            9 344            
C.I.3.1. Výrobky 042
C.I.3.2. Zboží 043 8 370           9 557               7 195            8 401            9 344            
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044
Poskytnuté zálohy na zásoby 045
Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 112 655       92 541             99 462          138 340        135 417        
Dlouhodobé pohledávky 047 9                  -                    -                 60 000          53 405          
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 9                  
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 60 000          53 405          
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 -                -                    -                 -                 -                 
C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054
C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056
Krátkodobé pohledávky 057 112 646       92 541             99 462          78 340          82 012          
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 78 746         49 836             67 645          46 755          64 725          
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 33 900         42 705             31 817          31 585          17 287          
C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062
C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 1 446            
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 32 673         41 264             30 293          28 661          17 123          
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 361              544                  
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 866              897                  1 524            1 478            164               
Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 -                    -                 -                 -                 
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069
Ostatní krátkodobý finanční majetek 070
Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 147 089       342 415           299 527        494 846        682 468        
Peněžní prostředky v pokladně 072 85                126                  221               209               822               
Peněžní prostředky na účtech 073 147 004       342 289           299 306        494 637        681 646        
Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 8 341           7 056               7 535            7 568            4 322            
Náklady příštích období 075 7 826           6 782               6 996            6 828            4 020            
Komplexní náklady příštích období 076
Příjmy příštích období 077 515              274                  539               740               302               
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PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 590 533       740 330           905 543        1 122 329     1 249 173     
Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 376 176 -      268 302 -          218 416        443 993        636 584        
Základní kapitál (ř. 81 až  83 ) 080 100              100                  362 490        362 490        362 490        
Základní kapitál 081 100              100                  362 490        362 490        362 490        
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082
Změny základního kapitálu 083
Ážio   (ř. 85 až 86) 084 -                -                    -                 -                 -                 
Ážio 085
Kapitálové fondy 086 -                    -                 -                 -                 
A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 
korporací 089
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090
A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091
Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 10                10                    10                 10                 10                 
Ostatní rezervní fondy 093 10                10                    10                 10                 10                 
Statutární a ostatní fondy 094
Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 310 088 -      376 286 -          268 412 -       144 084 -       81 493          
Nerozdělený zisk minulých let 096 801 949       801 949           801 949        801 949        801 949        
Neuhrazená ztráta minulých let 097 1 110 983 -   1 177 181 -       1 069 307 -    944 979 -       719 402 -       
Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 1 054 -          1 054 -              1 054 -           1 054 -           1 054 -           

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100
Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 926 888       966 716           637 962        624 105        548 549        
Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 902              1 199               1 620            9 998            34 826          
Rezerva na důchody a podobné závazky 103
Rezerva na daň z příjmů 104 8 227            31 807          
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105
Ostatní rezervy 106 902              1 199               1 620            1 771            3 019            
Závazky (ř. 108 + 123) 107 925 986       965 517           636 342        614 107        513 723        

Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 
118 + 119 ) 108 627              1 026               627               573               -                 
Vydané dluhopisy 109 -                -                    -                 -                 -                 
C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111
Závazky k úvěrovým institucím 112
Dlouhodobé přijaté zálohy 113 627              1 026               627               573               
Závazky z obchodních vztahů 114
Dlouhodobé směnky k úhradě 115
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116
Závazky - podstatný vliv 117
Odložený daňový závazek 118
Závazky - ostatní 119 -                -                    
C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121
C.I.9.3. Jiné závazky 122
Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 
133) 123 925 359       964 491           635 715        613 534        513 723        
Vydané dluhopisy 124 -                -                    
C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125
C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126
Závazky k úvěrovým institucím 127
Krátkodobé přijaté zálohy 128 72                99                    143               246               263               
Závazky z obchodních vztahů 129 92 762         124 791           158 874 88 486          145 532        
Krátkodobé směnky k úhradě 130
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 726 930       736 025           364 718        375 727        200 638        
Závazky - podstatný vliv 132
Závazky ostatní 133 105 595       103 576           111 980        149 075        167 290        
C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 3 920           3 232               3 619            3 565            3 664            
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 1 819           1 819               2 085            1 963            2 060            
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 5 901           8 588               10 961          6 482            11 809          
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139 91 339         86 767             83 824          133 083        145 338        
C.II.8.7. Jiné závazky 140 2 616           3 170               11 491          3 982            4 419            
Časové rozlišení  (ř. 142 + 143) 141 39 821         41 916             49 165          54 231          64 040          
Výdaje příštích období 142
Výnosy příštích období 143 39 821         41 916             49 165          54 231          64 040          

225 577        192 591        Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 80 
+ 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141)) 099

66 198 -        107 874           124 328        
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Příloha  2 Výsledovka společnosti Cinema City Czech s.r.o. v	rozmezí let 2015-2019 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle účetních výkazů Cinema City Czech s.r.o   

VÝKAZ ZISKUA ZTRÁTY (v tis. Kč) číslo řádku 2015 2016 2017 2018 2019
Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 845 854              1 001 346           1 028 854           1 175 443           1 319 623           
Tržby za prodej zboží 02 12 626 14 330                14 444                14 213                11 269                
Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06) 03 666 372              736 735              760 370              834 908              905 938              
Náklady vynaložené na prodané zboží 04 3 423                  3 299                  2 653                  1 899                  1 213                  
Spotřeba materiálu a energie 05 99 117                107 386              118 103              127 545              126 145              
Služby 06 563 832              626 050              639 614              705 464              778 580              
Změna stavu zásob vlastní činnosti 07
Aktivace 08
Osobní náklady (ř. 10 + 11) 09 73 400                70 926                74 516                78 642                82 340                
Mzdové náklady 10 54 517                52 369                54 683                58 435                60 864                
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 18 883                18 557                19 833                20 207                21 476                
2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 18 226                17 875                18 674                19 436                20 349                
2.2. Ostatní náklady 13 657                     682                     1 159                  771                     1 127                  
Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) 14 79 527                67 388                66 103                67 122                62 234                
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 79 527                67 388                66 203                70 653                62 351                
1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16 79 527                112 625              78 499                92 778                87 215                
1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 45 237 -               12 296 -               22 125 -               24 864 -               
Úpravy hodnot zásob 18
Úpravy hodnot pohledávek 19 100 -                    3 531 -                 117 -                    
Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23) 20 3 305                  797                     508                     998                     19 383                
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 2 499                  516                     107                     410                     1 951                  
Tržby z prodeje materiálu 22
Jiné provozní výnosy 23 806                     281                     401                     588                     17 432                
Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 24 110 977              17 007                20 207                23 500                72 902                
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 2 172                  19                       21                       497                     1 649                  
Zůstatková cena prodaného materiálu 26
Daně a poplatky 27 10 952                12 818                12 900                14 702                16 329                
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 94 099                297                     421                     151                     1 248                  
Jiné provozní náklady 29 3 754                  3 873                  6 865                  8 150                  53 676                
Provozní výsledek hospodaření (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24) 30 68 491 -               124 417              122 610              186 482              226 861              
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33) 31 -                       -                       -                       -                       -                       
Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32
Ostatní výnosy z podílů 33
Náklady vynaložené na prodané podíly 34 -                       
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37) 35 -                       -                       -                       -                       -                       
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 -                       
Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42) 39 2 963                  12                       3 489                  9 335                  9 824                  
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 2 963                  12                       
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 3 489                  9 335                  9 824                  
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42
Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46) 43 10 466                9 364                  26 641                11 799                5 683                  
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 10 466                9 194                  22 425                11 009                5 671                  
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 170                     4 216                  790                     12                       
Ostatní finanční výnosy 46 20 134                4 191                  90 562                7 904                  26 319                
Ostatní finanční náklady 47 10 338                11 382                62 800                18 118                20 768                
Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 ) 48 2 293                  16 543 -               4 610                  12 678 -               9 692                  
Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48) 49 66 198 -               107 874              127 220              173 804              236 553              
Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52) 50 -                       -                       2 892                  51 773 -               43 962                
Daň z příjmů splatná 51 2 892                  8 227                  37 367                
Daň z příjmů odložená 52 60 000 -               6 595                  
Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 49 - 50) 53 66 198 -               107 874              124 328              225 577              192 591              
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 54
Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54) 55 66 198 -               107 874              124 328              225 577              192 591              
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 884 882              1 020 676           1 137 857           1 207 893           1 386 418           
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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: Anna Horáčková 
V	Praze dne: 26. 04. 2021 Podpis:  
 
Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


