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Resumé 

Diplomová práce se zabývá finanční analýzou jedné z nejvýznamnějších firem 

v České republice a to společnosti Škoda Auto.  

 

Teoretická část práce obsahuje stručnou charakteristiku jednotlivých druhů 

finančních analýz, přehled metod a postupů finanční analýzy a popis účetnictví 

společnosti.  

 

Praktická část je zaměřena na vyhodnocení finanční situace společnosti pomocí 

základních a pokročilejších metod finanční analýzy. Dále se práce zabývá také 

SWOT analýzou - vyhodnocením silných a slabých stránek společnosti. 

 

Výsledkem finanční analýzy je vyhodnocení současné finanční pozice a 

výkonnosti společnosti a dále jejího vývoje v letech 2004 – 2007 a nastínění jejího 

očekávaného budoucího postavení. 
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Abstract 

The dissertation is a financial analysis of Škoda Auto, one of the most important 

companies in the Czech Republic.  

 

The theoretical part of the dissertation contains a brief description of the respective 

types, methods and procedures of the financial analysis performed at Škoda Auto 

and a description of the company's bookkeeping system.  

 

The practical part reviews the company's financial situation by means of both basic 

and advanced financial analysis methods and also includes a SWOT analysis, i.e., 

an assessment of the company's strengths and weaknesses. 

 

The outcome of the said financial analysis is a summary of the company's current 

financial position & performance and an outline of its position expected in the 

future. 
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1. Úvod 

Tématem diplomové práce je posouzení finanční situace společnosti Škoda Auto 

pomocí základních a pokročilejších  metod finanční analýzy.  

 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou část finančního řízení 

podniku. Svým způsobem je úzce spojená s finančním účetnictvím, které 

poskytuje důležitá data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím 

základních finančních výkazů jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz změn 

vlastního kapitálu a výkaz peněžních toků. Dalšími zdroji pro finanční analýzu 

mohou být také různé informace z vnitropodnikového účetnictví a z ekonomických 

statistik.  

 

Finanční analýzu je možno chápat jako metodu, s jejíž pomocí lze vzájemně 

porovnávat získané údaje a rozšiřovat tak jejich vypovídací schopnost. 

Představuje hodnocení minulosti a současnosti, na základě kterého lze predikovat 

budoucí vývoj ekonomické situace podniku. Hlavní přínos analýzy spočívá v tom, 

že umožňuje dospět k jistým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci 

podniku. Dále analýza poskytuje podklady pro určení budoucího vývoje, z něhož 

vychází jak finanční řízení podniku (management může na základě těchto závěrů 

přijmout různá nápravná a ozdravující opatření), tak i rozhodnutí externích 

uživatelů (např. držet nebo prodat akcie podniku, poskytnout úvěr apod.). 

 

Společnost Škoda Auto je jednou z nejvýznamnějších společností v České 

republice. Od roku 2005 společnost vykazuje své finanční výsledky dle metodiky 

Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.  

 

Autorka pracuje ve společnosti na oddělení Účetní závěrka a externí výkaznictví a 

významnou měrou se podílí na přípravě a zpracování finanční části výroční 

zprávy. Pro rozšíření informační hodnoty výroční zprávy pro externí uživatele, bylo 

rozhodnuto doplnit jednu z kapitol výroční zprávy o vybrané ukazatele finanční 

analýzy. 
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Cílem diplomové práce je komplexně vyhodnotit finanční pozici a výkonnost 

společnosti Škoda Auto a navrhnout vhodné finanční ukazatele pro doplnění do 

výroční zprávy společnosti. 

 

Pro naplnění cíle práce bude zvolena aplikace vybraných metod finanční analýzy 

a SWOT analýza. Data pro analýzu budou čerpána z výročních zpráv společnosti, 

zejména z finančních částí, která obsahují účetní závěrky dle IFRS. Hodnoty 

jednotlivých ukazatelů finanční analýzy budou porovnávány jak v časové řadě, tak 

s doporučenými hodnotami ukazatelů pro vybraná odvětví.  

 

Finanční analýza společnosti bude provedena za účetní období 2004 - 2007, 

neboť společnost v předcházejících obdobích vykazovala podle Českých účetních 

standardů (ČÚS), a tyto hodnoty nelze porovnávat s hodnotami vykazovanými 

podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví(IFRS).  
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2. Teoretická východiska hodnocení finanční situace podniků 

V této kapitole jsou teoreticky popsány jednotlivé druhy finančních ukazatelů a 

způsoby jejich výpočtu, na jejichž základě je hodnoceno finanční zdraví 

společnosti v praktické části práce. 

 

Účetnictví poskytuje manažerovi údaje k danému okamžiku, v podobě převážně 

stavových absolutních veličin uváděných k určitému datu, resp. za určité období. 

Jednotlivě mají pouze malou vypovídací schopnost. Samotné souhrnné výstupy 

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

slabých stránkách, nebezpečích, trendech a celkové kvalitě hospodaření. Na 

pomoc přichází finanční analýza jako formalizovaná metoda, která poměřuje 

získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost,  

umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci 

podniku, podle nichž je následně možné přijmout různá rozhodnutí.  

 

 

2.1 Uživatelé finanční analýzy 

Spektrum uživatelů, kteří se zajímají o finanční analýzu, respektive výsledky 

finanční analýzy je velmi široké. Uživatelé finanční analýzy se většinou nezajímají 

pouze o rozbor hospodaření týkající se několika uplynulých období, nýbrž mají 

zájem o prognózu finančních perspektiv podniku.  

 

Výsledky finanční analýzy patří k základním informačním zdrojům různých 

uživatelů: 

 

Pro podnikový management jsou nejdůležitější informace, které lze využít pro 

finanční řízení podniku – manažeři pomocí nich rozhodují o optimální majetkové a 

kapitálové struktuře, o uložení volných finančních prostředků, o dividendové 

politice, ocenění podniku atd. Management na základě výsledků finanční analýzy 

posuzuje, v jakém stavu se nachází hospodaření podniku, dále pak odkrývá silné 

a slabé stránky podniku společně s příležitostmi a hrozbami, které na podnik 
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působí, a v neposlední řadě slouží výsledky jako základ pro důležitá strategická 

rozhodnutí, týkající se budoucnosti podniku. 

 

Vlastníci (akcionáři, společníci) se zajímají především o to, jak jsou uloženy jejich 

prostředky a jakým způsobem je podnik řízen. Mezi priority jejich zájmu se dají 

uvést pojmy jako rentabilita vloženého kapitálu, likvidita podniku, výše 

vyplacených dividend aj. Všechny tyto informace lze využít při oceňování podniku. 

Akcionáři sledují především současnou výnosnost akcií a vyhlídky na výnosnost 

v budoucnosti. 

 

Zaměstnanci sledují především informace o současné i výhledové mzdové a 

sociální situaci podniku. Informace z finanční analýzy mohou zaměstnancům  

posloužit jako argumenty pro jednání s managementem a vedením společnosti a 

zároveň jako podklady pro prognózu budoucí úrovně zaměstnanosti podniku. 

 

Banky se na základě údajů z finanční analýzy rozhodují, zda podniku poskytnou 

úvěr nebo zda žádost o úvěr zamítnou. Zkoumají především, zda bude podnik 

v budoucnu schopný úvěr splatit (včetně úroků) a zda za poskytnutý úvěr bude 

moci nabídnout odpovídající záruku. Zejména v případě, že banka úvěr poskytla a 

podnik jej není schopen splácet, zajímá se banka o ocenění podniku (např. formou 

likvidační hodnoty). 

 

Obchodní věřitelé (dodavatelé) se z výsledků finanční analýzy podniku zaměřují 

primárně na informace týkající se likvidity a solventnosti firmy. Kromě toho sledují i 

předpoklady pro dlouhodobé obchodní kontakty, které jsou závislé na schopnosti 

podniku (odběratele) přežít a rozvíjet své aktivity. 

 

Odběratelé sledují stabilitu podniku a možnost jeho dalšího rozvoje. Je pro ně 

důležité vědět, zda se podnik (dodavatel) nedostane do finančních obtíží, neboť ty 

by se mohly projevit na kvalitě či dochvilnosti dodávek. Tyto informace nabývají na 

významu zvláště tehdy, když posuzovaný podnik působí na odběratele jako jediný 

dodavatel. V případě bankrotu tohoto podniku by odběrateli vznikly vážné 
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problémy – jsou odvětví, ve kterých se jen ztěží hledá náhrada za dosavadní 

dodavatele. 

 

Konkurenti na základě údajů zjištěných z finanční analýzy porovnávají dosažené 

výsledky s výsledky vlastními – ať již jde o různé poměrové ukazatele (rentability, 

aktivity, likvidity aj.) nebo informace týkající se cenové politiky, propagace, úrovně 

výzkumu a vývoje, investiční aktivity atd. Na základě srovnání všech těchto 

uvedených prvků pak přizpůsobují své chování na trhu. 

 

Držitelé úvěrových cenných papírů (obligací, zástavních listů) mají obdobně 

jako dodavatelé a odběratelé největší zájem o informace týkající se finanční 

stability a likvidity, a to v horizontu splatnosti dluhu. 

 

Další významnou skupinu tvoří potenciální investoři a obchodníci s cennými 
papíry, kteří sledují celkové hospodaření podniku. Získané informace využijí 

především pro rozhodnutí o obchodech s cennými papíry a při volbě optimálního 

portfólia. 

 

K nejdůležitějším uživatelům finanční analýzy patří bezesporu státní orgány. 

Například orgány finanční správy se zaměřují na faktory, které ovlivňují výši 

rozpočtových příjmů, jako jsou daň z přidané hodnoty, cla a daň z příjmů. Pomocí 

zákona o účetnictví a ostatních předpisů se snaží o větší průhlednost finančních 

informací a o jejich snadnější interpretaci z hlediska daňové způsobilosti plátců 

daně. Snahou státních orgánů je formulovat racionální finanční politiku státu vůči 

podnikovému sektoru i jednotlivým odvětvím národního hospodářství. Orgány 

místní správy a samosprávy mají obdobně jako vláda na celostátní úrovni, zájem o 

finanční hospodaření podniků na svém území. 

 

Kromě všech výše uvedených skupin uživatelů existují ještě některé specifické 
skupiny uživatelů finanční analýzy podniku – jde například o ekologické 

organizace, které sledují vliv činnosti podniku na životní prostředí v daném 

regionu, dále pak daňoví poradci, účetní znalci a odhadci, finanční analytici a 
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ekonomičtí poradci, burzovní makléři, univerzity, odborové svazy, novináři a 

v neposlední řadě široká veřejnost.[9] 

 

 

2.2 Ukazatele a finanční analýza 

Ukazatele můžeme získat buď přímo z položek účetních výkazů, popř. z jiných 

zdrojů, nebo úpravou těchto položek na základě elementárních matematických 

operací. To, které ukazatele nakonec pro finanční analýzu vybereme, je ovlivněno 

cílem analýzy. Většinou dochází ke kombinaci několika ukazatelů, neboť jen 

málokdy se stane, aby pouze jediný ukazatel odpověděl na všechny požadované 

otázky.  

 

 

Ukazatele lze roztřídit dle následujících hledisek1: 

 
a) Třídění ukazatelů dle charakteristiky jevu 

Tradičně se člení ukazatele finanční analýzy na ukazatele extenzivní a intenzivní. 

Ø Extenzivní ukazatele přinášejí informace o rozsahu prostředků, tj. po 

extenzivní stránce jevů. Úroveň proměnné mohou vyjadřovat jak 

v objemových jednotkách (tuny, kilometry, hektary apod.), tak i v peněžních 

jednotkách u položek z účetních výkazů. 

Ø Intenzivní ukazatele podávají informace o míře, v níž jsou extenzivní 

ukazatele využívány a zároveň ukazují, jak silně a rychle se tyto ukazatele 

mění. 

                                             
1 STROUHAL, J. Finanční analýza na bázi účetních výkazů [odborný seminář]. Studio W v Praze: 
13.11.2007. 
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b) Třídění ukazatelů dle vztahu k účetním výkazům 

Ø rozvahové, které vycházejí z položek aktiv a pasiv, 

Ø výsledkové, pracující s výnosy, náklady a hospodářským výsledkem, 

Ø peněžních toků, tj. cash flow z provozní, investiční a finanční činnosti, 

Ø mezivýkazové, tj. ukazatele využívající provázanost rozvahy, výsledovky a 

peněžních toků, 

Ø ostatní ukazatele. 

 

 

c) Třídění ukazatelů dle způsobu výpočtu 

Ø absolutní ukazatele – jsou převzaty z účetních výkazů a využívají se 

především při horizontální a vertikální analýze, 

Ø rozdílové ukazatele, které získáme rozdílem stavu určitých skupit aktiv a 

pasiv, 

Ø poměrové ukazatele, jenž poměřují vzájemný vztah dvou absolutních 

ukazatelů formou zlomku, 

Ø procentní ukazatele, vyjadřující v procentech poměrnou změnu 

extenzivního ukazatele mezi dvěma obdobími nebo hodnotu jednoho 

extenzivního ukazatele poměřovanou k jiným. 
 
 
d) Třídění ukazatelů dle časového hlediska 

Ø stavové ukazatele – jde o ukazatele vykazující stav majetku a jeho zdrojů 

k určitému okamžiku, 

Ø tokové ukazatele – vycházejí z položek výsledovky a cash flow a udávají 

vývoj za určitý časový interval. 
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2.3 Horizontální analýza účetních výkazů 

Při aplikaci horizontální analýzy absolutních ukazatelů (ponejvíce bilančních 

položek) se poměřuje, jak se v absolutní i relativní výši změnila určitá položka 

účetního výkazu. Vzhledem k tomu, že se porovnávají údaje v jednotlivých 

řádcích, jedná se o horizontální porovnání. Sledují se jednak absolutní změny 

ukazatelů, jednak změny proti předcházejícímu období vyjádřené v %. Relativní 

změny ukazatele oproti předcházejícímu období lze vyjádřit následovně:2 

 

 

Změna v % = hodnota ukazatele n – hodnota ukazatele n-1  x 100 

    hodnota ukazatele n-1                   (1) 
 
 
 
Pozn. hodnota ukazatele n … hodnota ukazatele ve sledovaném období 

hodnota ukazatele n-1 … hodnota ukazatele v předcházejícím období 
 

 

2.4 Vertikální analýza účetních výkazů 

Zatímco horizontální analýza sleduje změny jednotlivých položek v průběhu 

jednotlivých let, vertikální analýza naopak sleduje podíl jednotlivých rozvahových 

položek na bilanční sumě (tzn. podíl dlouhodobého majetku na celkových 

aktivech, závazků na celkových pasivech apod.). Právě proto, že je technika 

rozboru zpracovávána v jednotlivých letech od shora dolů a nikoli napříč 

jednotlivými roky, nazývá se tento typ rozboru jako vertikální analýza. 3 

 

Podrobnějším prozkoumáním vertikální analýzy rozvahy, se zjistí, že procentní 

podíly jednotlivých položek aktiv na celkových aktivech informují o tom, do jakých 

                                             
2 STROUHAL, J., Finanční řízení firmy v příkladech. 1.vyd. Praha: Computer Press, a.s., 

2006.s.41. ISBN 80-251-0913-5. 
3 STROUHAL, J., Finanční řízení firmy v příkladech. 1.vyd. Praha: Computer Press, a.s., 

2006.s.44. ISBN 80-251-0913-5. 
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aktiv investoval podnik svůj kapitál. Při svém rozhodování, kam daný kapitál 

investovat, bere podnik v úvahu tři faktory – výnosnost, likviditu a určitou míru 

finančního rizika. 

 

Na pravé straně rozvahy – na straně pasiv – podává vertikální analýza dobrý 

přehled o tom, z jakých zdrojů podnik svá aktiva financoval, zda převážně 

z vlastního kapitálu, či zda a v jaké míře využil cizího kapitálu. U cizího kapitálu se 

dále sleduje časová návratnost těchto zdrojů, tzn. v jaké míře podnik užíval 

krátkodobý nebo dlouhodobý cizí kapitál. Podnik si však musí uvědomit, že při 

nadměrném financování tímto způsobem mu hrozí nebezpečí insolvence, nemá-li 

k dispozici dostatek peněžních prostředků a trpí-li problémy s likviditou.4 

 

 

2.5 Analýza pomocí poměrových ukazatelů  

Mezi základní nástroje finanční analýzy patří poměrové ukazatele. Charakterizují 

vzájemný vztah dvou položek z účetních výkazů pomocí jejich podílu. Aby měl 

takto vypočtený poměrový ukazatel určitou vypovídací schopnost, musí existovat 

mezi položkami uvedenými do poměru vzájemná souvislost. Při výběru ukazatelů 

je třeba mít vždy na mysli cíl, kterého chceme analýzou poměrových ukazatelů 

dosáhnout.  

Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů je v praxi hojně 

používaná – mezi hlavní důvody jejího použití patří především to, že si podnik 

může rychle a nenákladně vytvořit úsudek o svých základních finančních 

charakteristikách. Dále pak umožňuje analyzovat finanční situaci podniku 

v časovém vývoji a v neposlední řadě umožňuje porovnání finanční situace 

podniku s finanční situací srovnatelných podniků. 

                                             
4 STROUHAL, J. Finanční analýza na bázi účetních výkazů [odborný seminář]. Studio W v Praze: 

13.11.2007. 



 

 21 

 
 

Mezi základní poměrové ukazatele patří zejména:5 

Ø ukazatele rentability, 

Ø ukazatele likvidity, 

Ø ukazatele aktivity, 

Ø ukazatele zadluženosti. 

 

 

2.5.1 Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability někdy označované jako ukazatele výnosnosti, návratnosti, 

profitability ratio, jsou konstruovány jako poměr konečného efektu dosaženého 

podnikatelskou činností (výstupu) k nějaké srovnávací základně (vstupu), která 

může být jak na straně aktiv, tak na straně pasiv, nebo k jiné bázi. Zobrazují 

pozitivní nebo naopak negativní vliv řízení aktiv. Všechny ukazatele rentability mají 

podobnou interpretaci, neboť udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. 

Protože poměrových ukazatelů existuje velké množství, jsou zde uvedeny pouze 

nejdůležitější  ukazatele.  

 

 

a) Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital 
Employed) 

Tento ukazatel se opírá o základní filozofii fungování kapitálového trhu, který je 

vnímán jako základní místo, kde podniky získávají dodatečné zdroje pro 

financování svých potřeb. Ukazatel měří efekt, tj. kolik Kč provozního 

hospodářského výsledku před zdaněním podnik vytvořil z jedné koruny 

investované akcionáři a věřiteli. Ukazatel se vyjadřuje v procentech. 

 

 

                                             
5 STROUHAL, J., Finanční řízení firmy v příkladech. 1.vyd. Praha: Computer Press, a.s., 
2006.s.46. ISBN 80-251-0913-5. 
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ROCE = EBIT/(vlastní kapitál + rezervy + dlouhodobé závazky + dlouhodobé 
bankovní úvěry)*100                  (2) 

 
 

Pozn. 
EBIT ….. hospodářský výsledek před úroky a zdaněním 

 

 

b) Rentabilita aktiv (ROA – Return of Assets, Basic Earning Power) 

Rentabilita aktiv je klíčovým měřítkem rentability. Poměřuje čistý zisk s celkovými 

aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, zda byla financována 

z vlastního kapitálu nebo kapitálu věřitelů. Klíčovým je zde tedy pohled přes 

majetkovou bázi a schopnost podniku ji efektivně využít. Ukazatel se vyjadřuje 

v procentech. 

 
 
ROA = EBIT/celková aktiva*100                 (3) 
 
 
Pozn. 
EBIT ….. zisk před úroky a zdaněním 
 

 

Do vzorce (3) lze dosadit zisk vyjádřený v různých podobách. Může to být např. 

EBIT (zisk před úroky a zdaněním). Tento zisk je zdaněný, avšak nezohledňuje 

nákladové úroky atd. Daň jako součást ekonomického života by se měla brát 

v úvahu při výpočtu tohoto ukazatele. Nejvhodnějším způsobem výpočtu tohoto 

ukazatele je dosadit do čitatele zisk po zdanění upravený o zdaněné úroky. 

Zdaněné úroky vyjadřují skutečnou cenu cizího kapitálu. Po těchto úpravách má 

vzorec následující strukturu: 

 
ROA = čistý zisk + nákladové úroky (1 – koeficient sazby daně z příjmu) 

/průměrná celková aktiva*100                 (4) 
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c) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) 

Rentabilita vlastního kapitálu je jedním z klíčových ukazatelů, na který soustřeďují 

pozornost akcionáři, společníci a další investoři. Měří, kolik čistého zisku připadá 

na jednu korunu investovaného kapitálu akcionářem. Vyjadřuje se v procentech. 

 

 

ROE = čistý zisk/vlastní kapitál *100                (5) 

 

 

d) Rentabilita tržeb (ROS – Return on sales)  

Tento ukazatel tvoří jádro efektivnosti podniku. V případě, že se zjistí problémy u 

tohoto ukazatele, lze se domnívat, že budou ve všech dalších oblastech.  

 

 

ROS = EBIT/tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + tržby z prodeje 
zboží 
                     (6) 
 

 
Pozn. 
EBIT ….. zisk před úroky a zdaněním 
 

Ukazatel určuje, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb.[4] 

 

 

2.5.2 Du Pontův rozklad  

Du Pontova analýza je doplněním bloku ukazatelů rentability a slouží především 

k odhalení základních finančních činitelů efektivnosti. Lze se setkat buď 

s rozkladem ukazatele ROA, nebo ROE. 

 
V rámci pyramidového rozkladu jde o rozložení hlavního (syntetického) ukazatele 

na jednotlivé dílčí ukazatele, přičemž vrcholový ukazatel by měl vyjadřovat 



 

 24 

 
 

základní cíl účetní jednotky. Hlavním smyslem tohoto rozkladu je kvantifikovat 

vlivy změn dílčích (analytických) ukazatelů na změnu ukazatele vrcholového 

(syntetického). Mezi těmito analytickými ukazateli existují jak násobné 

(multiplikativní) vazby, tak i vazby součtové (aditivní).6 

 

 

EBIT/Aktiva = EBIT/Tržby x Tržby/Aktiva               (7) 

Pozn. 
EBIT ….. zisk před úroky a zdaněním 
 
 

Obrázek č.1 Du Pontův rozklad 
 

 
 
Zdroj: ICARO Consulting [online]. [cit. 28.4.2008]. Dostupné z: http://icaro.cz 

                                             
6 STROUHAL, J., Finanční řízení firmy v příkladech. 1.vyd. Praha: Computer Press, a.s., 

2006.s.60. ISBN 80-251-0913-5. 

 

http://icaro.cz
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2.5.3 Ukazatele likvidity  

K tomu, aby podnik mohl dlouhodobě existovat, musí být nejen přiměřeně 

rentabilní, ale musí být současně schopen uhradit své potřeby. Likvidita je 

nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou existenci podniku, přestože je v přímém 

protikladu s rentabilitou, neboť k tomu, aby podnik byl likvidní, musí mít vázány 

určité prostředky v oběžných aktivech, zásobách, pohledávkách a na peněžních 

účtech. Tyto vázané prostředky musí být profinancovány, tj. nejen že váží kapitál 

v těchto krátkodobých majetkových částech, ale musí být i uhrazeny náklady 

spojené s jejich profinancováním.  

Likvidita souvisí s dlouhodobou existencí firmy, její výše a řízení je však otázkou 

strategie firmy. Při analýze je vždy důležité vzít v úvahu, že oběžný majetek 

neprodukuje žádný zisk, naopak kapitál je v oběžných aktivech vázán.  

 

 

a) Běžná likvidita 

Běžná likvidita měří, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. 

Znamená to, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil 

veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost. Jedná se tedy o ukazatel, 

který je v centru pozornosti věřitelů. Hlavní smysl ukazatele likvidity spočívá v tom, 

že pro úspěšnou činnost podniku má zásadní význam úhrada krátkodobých 

závazků z odpovídajících položek aktiv. Běžná likvidita je citlivá na strukturu a 

oceňování zásob a pohledávek. 

 

U tohoto ukazatele je velmi obtížné najít tzv. ideální hodnotu. Ideálně se má tato 

likvidita pohybovat v rozmezí 1,6 – 2,5, ale záleží na tom jakou strategii podnik 

zvolí. 
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Obrázek č. 2 Běžná likvidita 
 

Stálá aktiva Dlouhodobé cizí zdroje

Oběžná aktiva Krátkodobé cizí zdroje  

Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. aj., Manažerské finance. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. s.78. ISBN 80-

7179-802-9. 
 
 

Běžná likvidita = Oběžná aktiva/krátkodobé závazky             (8) 

 

 

b) Pohotová likvidita 
Pohotová likvidita je konstruována ve snaze vyloučit nejméně likvidní část 

oběžných aktiv, kterými jsou zásoby. Čitatel ukazatele je vhodné upravit o 

nedobytné pohledávky, případně pohledávky, jejichž dobytnost je pochybná, 

neboť smyslem konstrukce tohoto ukazatele je odstranit z oběžných aktiv nejméně 

likvidní aktiva. 

 

Více než samotnou hodnotu je užitečné sledovat její vývoj v čase. Optimální výše 

tohoto ukazatele se uvádí mezi 0,7 – 1,0. Nabývá-li ukazatel hodnoty 1, znamená 

to, že podnik by měl být schopen vyrovnat své závazky bez nutnosti prodeje svých 

zásob. Vyšší hodnota pohotové likvidity je sice příznivější z hlediska věřitelů, 

avšak management by měl usilovat o přiměřenou úroveň. Vysoké hodnoty 

ukazatele váží značný objem oběžných aktiv ve formě pohotových prostředků, 

které přinášejí pouze minimální nebo žádný úrok. Jejich nadměrná výše vede 

k neproduktivnímu využívání vložených prostředků a tím negativně ovlivňuje 

celkovou výkonnost podniku. 
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Obrázek č. 3 Pohotová likvidita 

Aktiva Pasiva
Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál

Dlouhodobé cizí zdroje
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky Krátkodobé závazky  

Zdroj: KISLINGEROVÁ, E. aj., Manažerské finance. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. s.79. ISBN 80-

7179-802-9. 

 

 

Pohotová likvidita = Oběžná aktiva – Zásoby – dlouhodobé 

pohledávky/krátkodobé závazky                (9) 

 

 

c) Okamžitá (hotovostní) likvidita 

Hotovostí se rozumí všechny pohotové platební prostředky, tzn. nejen suma 

prostředků na běžném nebo jiném účtu, v pokladně, ale rovněž volně 

obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, šeky apod. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele je 0,2.[4] 

 

 

Okamžitá (hotovostní likvidita) = Peněžní prostředky/Krátkodobé závazky 

                   (10) 

 

 

2.5.4 Ukazatele aktivity  

Ukazatele aktivity jsou využívány především pro řízení aktiv. Reprezentují 

kombinované ukazatele, kde jsou do vzájemných vztahů dávány jednotlivé 

položky z účetního výkazu rozvahy (majetek) a z výkazu zisku a ztráty (tržby). 

Ukazatele aktivity informují, jak podnik využívá jednotlivé majetkové části, zda 

disponuje relativně rozsáhlými kapacitami, které zatím nejsou příliš firmou 
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využívány nebo naopak, příliš vysoká rychlost obratu může být signálem, že firma 

nemá dostatek produktivních aktiv a z hlediska budoucích růstových příležitostí 

nebude mít šanci pro jejich realizaci. V extrémním případě může být i signálem 

blížícího se úpadku v důsledku nezvládnutého růstu.  

 

Tyto ukazatele mají zásadní vliv na ukazatele ROE a ROA. Odráží se v něm, kolik 

aktiv podnik potřeboval pro zajištění objemu tržeb. V zásadě se pracuje s dvěma 

typy ukazatelů aktivity vyjádřenými buď počtem obratů, nebo dobou obratu. 

Ukazatele počtu obrátek vypovídají o tom, kolikrát se za stanovený časový interval 

obrátí určitý druh majetku. Ukazatele doby obratu pak sledují dobu, po kterou je 

majetek v určité formě vázán. 

 

 

a) Obrat aktiv 

Obrat aktiv je komplexním ukazatelem měřícím efektivnost využívání celkových 

aktiv. Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Bez ohledu na odvětví nebo 

sektor, ve kterém podnik působí by se obrat aktiv měl pohybovat minimálně na 

úrovni 1. 

 

 

Obrat aktiv = Tržby/Aktiva celkem              (11) 
 
 

b) Obrat dlouhodobého majetku 

Tento ukazatel měří efektivnost využívání budov, strojů, zařízení a jiných 

dlouhodobých majetkových částí a udává kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí 

v tržby za rok. Tvoří významnou součást podkladů pro úvahy o nových investicích. 
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Obrat dlouhodobého majetku = Tržby/Dlouhodobý majetek          (12) 

 

 

c) Obrat zásob 

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

opětovně naskladněna. Pokud máme k dispozici interní údaje o jednotlivých 

položkách rozvahové kategorie zásob, je možné počítat obratovost pro každou 

položku zvlášť. Pokud je hodnota ukazatele v porovnání s průměry lepší, pak to 

znamená, že firma nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by vyžadovaly 

nadbytečné financování. Přebytečné zásoby jsou neproduktivní a jsou v nich 

umrtveny prostředky, které musí být profinancovány; dochází k růstu vázanosti 

kapitálu, který nenese žádný výnos. 

 

 

Obrat zásob = Tržby/Zásoby               (13) 

 

 

d) Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány 

v podniku do doby jejich spotřeby nebo do jejich prodeje. U zásob hotových 

výrobků a zboží je rovněž indikátorem likvidity, protože udává počet dnů, za něž 

se zásoba promění v hotovost nebo pohledávku. 

 

 

Doba obratu zásob = Zásoby/(Tržby/365)             (14) 

 

 

e) Doba splatnosti pohledávek 

Doba splatnosti pohledávek měří, kolik uplyne dní, než je pohledávka uhrazena a 

přeměněna v peníze. Po tuto dobu musí firma čekat na inkaso plateb za své již 
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provedené tržby za vyrobené výrobky a poskytnuté služby. V úvahu je nutné vzít 

nejen zvyklosti dané země, ale i velikost firmy, její postavení na trhu a další 

faktory. 

 

 

Doba splatnosti pohledávek = Pohledávky/(Tržby/365)           (15) 

 

 

f) Doba splatnosti závazků 

Ukazatel udává dobu ve dnech, po které zůstávají krátkodobé závazky 

neuhrazeny a podnik využívá bezplatný obchodní úvěr. Ve jmenovateli jsou 

uvedeny denní tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a z prodeje zboží jako 

zdroj pro splácení krátkodobých závazků. [4] 

 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků = Krátkodobé závazky/(Tržby/365) 

                   (16) 

 

 

2.5.5 Ukazatele zadluženosti  

Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých 

aktiv cizí zdroje. Používání cizích zdrojů ovlivňuje jak výnosnost kapitálu akcionářů 

(tzv. pákový efekt), tak riziko podnikání. Dnes je prakticky u velkých podniků 

nemyslitelné, aby podnik financoval všechna svá aktiva z kapitálu vlastního, nebo 

naopak jen z kapitálu cizího. Použití pouze kapitálu vlastního by totiž znamenalo 

snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Na druhé straně financování všech 

podnikových aktiv jen cizím kapitálem je vyloučeno již proto, že v právních 

předpisech je zakotvena určitá povinná výše vlastního kapitálu při zahájení 

podnikání. Na financování podnikových aktiv se proto podílí jak vlastní, tak cizí 

kapitál. Ukazatele zadluženosti jsou ovlivňovány čtyřmi základními faktory, které 

podniky zvažují: jsou to daně, riziko, typ aktiv a stupeň finanční volnosti podniku.  
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a) Ukazatel věřitelského rizika (celkové zadluženosti) 

 

Ukazatel věřitelského rizika = Celkové cizí zdroje/Celková aktiva  

                    (17) 

 

 

Tento ukazatel vypovídám o tom, v jaké míře používá podnik cizí zdroje. Čím 

vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku. 

 

 

b) Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv 

 

Vlastní kapitál/Aktiva                (18) 

 

Tento ukazatel udává do jaké míry je majetek podniku kryt vlastními zdroji. 

 

 

c) Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát je podnik ze svého zisku schopen 

uhradit nákladové úroky. Tato informace je důležitá zejména pro věřitele. Čím 

vyšší je hodnota ukazatele, tím větší je schopnost podniku splácet úvěry a tím má 

i podnik větší možnost čerpat nový úvěr.[4] 

 

 

Úrokové krytí = EBIT/Celkový nákladový úrok            (19) 

 

 
Pozn. 
EBIT ….. zisk před úroky a zdaněním 
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2.6 Altmanův index (tzv. Z-score model)  

Altmanův index finančního zdraví, označovaný též jako „Z skóre“ nebo Altmanův 

koeficient, je výsledkem práce amerického profesora E. I. Altmana. Jedná se o 

index finančního zdraví, který se pomocí metody diskriminační analýzy snaží 

stanovit určitou hranici, která by rozdělila podniky na společnosti s vysokou 

pravděpodobností bankrotu a společnosti, kterým nebezpečí bankrotu nehrozí. Při 

konstrukci modelu se využívají údaje jak od prosperujících, tak i od následně 

zbankrotovaných firem, a vznikl model založený na pěti poměrových ukazatelích a 

jim příslušných vahách. [3] 

 

ZA = 3,107*ZÚD/A + 0,998*T/A + 0,42*VK/dluhy + 0,847*kumulovaný zisk/A + 

0,717* ČPK/A                 (20) 

 

 

Interpretace výsledků 

 

Hodnoty ZA : 

ZA < 1,2 ………..vážné ohrožení společnosti 

ZA ∈(1,2;2,9)……….. „šedá zóna“; test mlčí 

ZA >2,9 ………….prosperující společnost  
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3. Profil společnosti Škoda Auto 

3.1 Všeobecné údaje  

Představení společnosti  

Společnost Škoda Auto je společnost českého původu a má  více než stoletou 

tradici. Značka Škoda patří přitom k nejstarším automobilovým značkám na světě.  

 

Historie společnosti Škoda Auto začíná již v roce 1895, kdy se dva nadšení 

cyklisté mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement rozhodli založit 

malou firmu na výrobu jízdních kol. V roce 1899 začínají oba i s výrobou 

motocyklů. V roce 1905 začíná Škoda Auto fungovat tak jak ji známe dnes, 

výrobou automobilů. 

 

V dubnu 1991, kdy se společnost stala jednou ze značek koncernu Volkswagen, 

bylo zahájeno období transformace v suverénní, dynamickou a prosperující firmu 

s vlastním výrobním programem.  

 

V současnosti společnost vyrábí osobní automobily v následujících modelových 

řadách: Superb, Octavia, Fabia a Roomster, které jsou na světovém 

automobilovém trhu uznávanými konkurenty ve svých třídách. Prostřednictvím své 

prodejní sítě společnost dlouhodobě zaujímá přední místo na domácím trhu. 

 

 

Základní údaje o společnosti 

Společnost Škoda Auto je stoprocentním dceřiným podnikem společnosti 

Volkswagen International N.S, Amsterdam, která je zahrnuta do konsolidační 

skupiny podniku Volkswagen AG.  
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Předmětem podnikatelské činnosti společnosti je zejména vývoj, výroba, vývoz a 

prodej automobilů, komponentů, originálních dílů a příslušenství a poskytování 

servisních služeb. 

 

Sídlo společnosti:   ŠKODA AUTO a.s. 

     Tř. Václava Klementa 869 

     293 60  Mladá Boleslav 

     Česká republika 

     IČ: 00177041 

                                  www adresa: www.skoda-auto.cz  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 332 pod spisovou značkou Rg. B 332. 

 

Organizační struktura společnosti se člení na následující hlavní oblasti: 

• oblast předsedy představenstva, 

• technický vývoj, 

• výroba a logistika, 

• prodej a marketing, 

• oblast ekonomie, 

• řízení lidských zdrojů. 

Vedle hlavního závodu v Mladé Boleslavi má společnost dva pobočné výrobní 

závody ve Vrchlabí a Kvasinách. [11] 

 

Řídící orgány společnosti 

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím 

jménem. Představenstvo má podle stanov společnosti šest členů s funkčním 

obdobím tři roky, přičemž znovuzvolení je možné. O záležitostech řízení 

společnosti rozhodují členové představenstva kolektivně. 

http://www.skoda-auto.cz
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Obrázek č. 4 Řídící orgány společnosti k 31.12.2007 

   Oblast předsedy představenstva 
   Reinhard Jung 
   předseda představenstva 
    
    Oblast ekonomie 
   Dipl. Ing. Holger Kintscher 
    
    Oblast výroby a logistiky 
   Horst Mühl 
    
    Oblast prodeje a marketingu 
   Dipl.-Ökonom Fred Kapler 
    
    Oblast řízení lidských zdrojů 
   Ing. Martin Jahn 
    
    Oblast technického vývoje 
  Dr.-Ing. Eckhard Scholz 

 
Zdroj: interní materiály Škoda Auto, vlastní zpracování 
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3.2 Charakteristika účetnictví společnosti  

Tato část obsahuje popis účetnictví společnosti a popis vybraných účetních politik. 

 

Do 31. prosince 2004 společnost účtovala a sestavovala účetní závěrku v souladu 

s Českými účetními standardy („ČÚS“). Od roku 2005 společnost jako emitent 

kótovaných dluhopisů obchodovaných na veřejném trhu cenných papírů aplikuje 

v souladu s § 19 odst. (9) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro sestavení 

účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy Mezinárodní standardy účetního 

výkaznictví upravené právem Evropských společenství. 

 

 

Vybrané účetní politiky  

Nehmotný majetek 

Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích nákladech snížených o 

oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty. Náklady na výzkum jsou 

zaúčtovány v běžném období ve výkazu zisku a ztráty a jsou vykázány v 

pořizovacích cenách nebo ve vlastních nákladech. Pokud nejsou podmínky pro 

aktivaci splněny, náklady se vykáží do výkazu zisku a ztráty v roce, ve kterém byly 

vynaloženy. Společnost uplatňuje rovnoměrné odpisy. Sazby odpisů jsou 

stanoveny na základě předpokládané doby životnosti nehmotného majetku. 

 

Doby životnosti jsou stanoveny dle následujícího přehledu: 

– nehmotné výsledky vývoje cca 5–10 let dle životního cyklu výrobku 

– software 3 roky 

– ocenitelná práva 8 let 

– ostatní nehmotný majetek 5 let 

 

Pozemky, budovy a zařízení 

Veškeré pozemky, budovy a zařízení se vykazují v pořizovacích nákladech po 

odečtení oprávek a kumulovaných ztrát ze snížení hodnoty majetku. Pořizovací 
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náklady zahrnují náklady, které se přímo vztahují k pořízení daných položek. 

Veškeré náklady na opravu a údržbu, jakož i zaplacené úroky jsou vykázány jako 

náklady běžného účetního období.  

 

Pozemky se neodepisují. U ostatních aktiv jsou uplatňovány rovnoměrné odpisy. 

Sazby odpisů jsou stanoveny na základě předpokládané doby životnosti. Doby 

životnosti jsou stanoveny dle následujícího přehledu: 

– budovy a stavby 10–50 let 

– stroje a zařízení (vč. speciálního nářadí) 2–18 let 

– obchodní a provozní vybavení, inventář 3–15 let 

 

Finanční aktiva 

Společnost klasifikuje svá finanční aktiva do následujících kategorií: cenné papíry 

oceňované reálnou hodnotou proti nákladům a výnosům, půjčky a pohledávky, 

investice držené do splatnosti, realizovatelná finanční aktiva a podíly v dceřiných a 

přidružených podnicích. Klasifikace záleží na účelu, pro který byla finanční aktiva 

pořízena. Vedení stanoví příslušnou klasifikaci finančních aktiv při jejich výchozím 

zachycení a toto zařazení ke každému datu vykázání přehodnocuje. 

 

Půjčky a pohledávky  

Půjčky a pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva s danými nebo 

předpokládanými platbami, která nejsou kótována na aktivním trhu. Vznikají tehdy, 

když společnost poskytne peněžní prostředky, zboží nebo služby přímo dlužníkovi, 

aniž by plánovala s pohledávkou obchodovat.  

 

Investice držené do splatnosti  

Investice držené do splatnosti jsou nederivátová finanční aktiva s danými nebo 

předpokládanými platbami a s pevnou splatností, které vedení společnosti zamýšlí 

a zároveň je schopno držet až do jejich splatnosti.  
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Realizovatelná finanční aktiva  

Realizovatelná finanční aktiva jsou nederivátové nástroje, které jsou buď 

označeny jako patřící do této kategorie, nebo nejsou zařazeny v žádné jiné 

kategorii. Jsou zahrnuta v dlouhodobých aktivech za předpokladu, že vedení 

nezamýšlí investici prodat do 12 měsíců od rozvahového dne.  

 

Podíly v dceřiných a přidružených podnicích 

Podíly na vlastním kapitálu dceřiných a přidružených společností společnost 

vykazuje v pořizovacích nákladech. 

 

Finanční deriváty 

Společnost využívá derivátové finanční nástroje k zajišťování úrokových a 

měnových rizik. Derivátové finanční nástroje jsou při prvotním zaúčtování 

vykázány v reálné hodnotě k datu sjednání kontraktu a následně přeceňovány na 

reálnou hodnotu.  

Odložená daň z příjmů je účtována v plné výši s použitím závazkové metody z 

přechodných rozdílů vznikajících mezi daňovou hodnotou aktiv a závazků a jejich 

účetní hodnotou v účetní závěrce. Pokud ovšem odložená daň z příjmů vyplývá z 

výchozího zachycení aktiva nebo závazku z transakcí jiných, než je podniková 

kombinace, které v době vzniku nemají dopad ani na účetní, ani na daňový zisk 

nebo ztrátu, pak se o ní neúčtuje. 

 

Zásoby 

Nakoupené zásoby, tj. suroviny, pomocný a provozní materiál a zboží, jsou 

oceněny v pořizovacích nákladech nebo čistou realizovatelnou hodnotou, je-li 

nižší. Pořizovací náklady zahrnují cenu pořízení a ostatní náklady vynaložené v 

souvislosti s uvedením nakupovaných zásob na jejich současné místo a do 

současného stavu (např. náklady na clo, balné a dopravné). Zásoby vlastní 

výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, jsou oceněny vlastními náklady 
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nebo čistou realizovatelnou hodnotou, je-li nižší. Pro ocenění úbytků zásob je 

používána metoda váženého aritmetického průměru. 

 

Závazky 

Při výchozím zachycení jsou dlouhodobé závazky společnosti oceněny v reálné 

hodnotě. V následujících obdobích se vykazují v zůstatkové hodnotě. 

 

Vykazování výnosů a nákladů 

Výnosy představují reálnou hodnotu přijaté nebo nárokované protihodnoty za 

poskytnuté zboží nebo služby, po odečtu daně z přidané hodnoty, slev a skont. 

Výnosy z prodeje zboží jsou vykázány v okamžiku, kdy bylo zboží dodáno, to je, 

kdy přešla na kupujícího významná rizika a odměny z vlastnictví zboží, částka 

výnosů je dohodnuta nebo je spolehlivě určitelná a lze předpokládat přijetí úhrady. 

To obecně odpovídá okamžiku, kdy jsou výrobky poskytnuty prodejcům, nebo 

okamžiku poskytnutí konečným zákazníkům v případě přímých prodejů. 

Výnosy z licenčních poplatků se vykazují v souladu s podstatou příslušných smluv. 

Výnosy z dividend se vykazují při vzniku právního nároku na přijetí platby.  

Odbytové náklady vyplývají z odbytové činnosti a mimo personální a režijní 

náklady zahrnují také odpisy majetku z oblasti prodeje, náklady spojené s 

expedicí, náklady na propagaci, podporu prodeje, průzkum trhu a služby 

zákazníkům. 

Správní náklady zahrnují personální a režijní náklady a také odpisy přiřaditelné 

majetku ze správní oblasti.[11] 
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4. Aplikace vybraných modelů a ukazatelů 

Následující kapitola se zabývá finanční analýzou společnosti Škoda Auto. Je zde 

provedena horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, následně finanční 

analýza pomocí poměrových ukazatelů a závěrem je proveden výpočet Altmanova 

indexu. Finanční analýza je provedena za období 2004 – 2007. 

 

 

4.1 Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů 

Tato kapitola je zaměřena na horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty. Horizontální analýza slouží k porovnání jednotlivých položek 

účetních výkazů v čase, ke zjištění absolutních (Kč) a relativních (%) změn. 

Informuje o základních pohybech v jednotlivých položkách účetních výkazů a o 

intenzitě tohoto pohybu. Změny se vypočítávají vždy pro dvě po sobě jdoucí 

období.  
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4.1.1 Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Tabulka č. 1 Rozvaha společnosti Škoda Auto (v mil. Kč) 

AKTIVA 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004
Nehmotný majetek 13 908 13 233 13 088 12 602
Pozemky, budovy a zařízení 40 323 39 298 40 954 42 236
Podíly v dceřiných společnostech 1 388 608 608 608
Podíly v přidružených podnicích 485 187 0 0
Ostatní pohledávky a finanční aktiva 799 610 373 346
Dlouhodobá aktiva 56 903 53 936 55 023 55 792
Zásoby 8 454 8 919 8 455 9 232
Pohledávky z obchodních vztahů 7 268 5 359 5 520 7 048
Ostatní pohledávky a finanční aktiva 30 235 27 873 14 223 11 600
Peníze 2 701 1 348 758 4 534
Krátkodobá aktiva 48 658 43 499 28 956 32 414
AKTIVA CELKEM 105 561 97 435 83 979 88 206

PASIVA 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004
Základní kapitál 16 709 16 709 16 709 16 709
Emisní ážio 1 578 1 578 1 578 1 578
Fondy 48245 39 720 28 196 25 860
Vlastní kapitál 66 532 58 007 46 483 44 147
Dlouhodobé finanční závazky 1 997 1 995 4 990 4 986
Odložený daňový závazek 1 777 2 519 2 817 2 982
Dlouhodobé rezervy 6 496 4 886 3 878 3 368
Ostatní dlouhodobé závazky 11 57 - -
Dlouhodobé závazky 10 281 9 457 11 685 11 336
Krátkodobé finanční závazky 1 143 3 972 898 7 734
Závazky z obchodních vztahů 19 235 18 132 18 670 19 904
Ostatní krátkodobé závazky 2 300 2 693 1 630 1 138
Splatné daně z příjmu 2 354 1 645 1 003 849
Krátkodobé rezervy 3 716 3 529 3 610 3 098
Krátkodobé závazky 28 748 29 971 25 811 32 723
PASIVA CELKEM 105 561 97 435 83 979 88 206  

 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 
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Tabulka č. 2 Horizontální analýza rozvahy  

Položka 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2007/2006 2006/2005 2005/2004
AKTIVA
Nehmotný majetek 675 145 486 5,1% 1,1% 3,9%
Pozemky, budovy a 
zařízení 1 025 -1 656 -1 282 2,6% -4,0% -3,0%
Podíly v dceřiných 
společnostech 780 0 0 128,3% 0,0% 0,0%
Podíly v přidružených 
podnicích 298 187 0 159,4% - -
Ostatní pohledávky a 
finanční aktiva 189 237 27 31,0% 63,5% 7,8%
Dlouhodobá aktiva 2 967 -1 087 -769 5,5% -2,0% -1,4%
Zásoby -465 464 -777 -5,2% 5,5% -8,4%
Pohledávky z obchodních 
vztahů 1 909 -161 -1 528 35,6% -2,9% -21,7%
Ostatní pohledávky a 
finanční aktiva 2 362 13 650 2 623 8,5% 96,0% 22,6%
Peníze 1 353 590 -3 776 100,4% 77,8% -83,3%
Krátkodobá aktiva 4 937 14 765 -3 458 11,3% 51,0% -10,7%
AKTIVA CELKEM 8 126 13 456 -4 227 8,3% 16,0% -4,8%

PASIVA
Základní kapitál 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Emisní ážio 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
Fondy 8 525 11 524 2 336 21,5% 40,9% 9,0%
Vlastní kapitál 8 525 11 524 2 336 14,7% 24,8% 5,3%
Dlouhodobé finanční 
závazky 2 -2 995 4 0,1% -60,0% 0,1%

Odložený daňový závazek -742 -298 -165 -29,5% -10,6% -5,5%
Dlouhodobé rezervy 1 610 1 008 510 33,0% 26,0% 15,1%
Ostatní dlouhodobé 
závazky -46 - 0 -80,7% - -
Dlouhodobé závazky 824 -2 228 349 8,7% -19,1% 3,1%
Krátkodobé finanční 
závazky -2 829 3 074 -6 836 -71,2% 342,3% -88,4%
Závazky z obchodních 
vztahů 1 103 -538 -1 234 6,1% -2,9% -6,2%
Ostatní krátkodobé 
závazky -393 1 063 492 -14,6% 65,2% 43,2%
Splatné daně z příjmu 709 642 154 43,1% 64,0% 18,1%
Krátkodobé rezervy 187 -81 512 5,3% -2,2% 16,5%
Krátkodobé závazky -1 223 4 160 -6 912 -4,1% 16,1% -21,1%
PASIVA CELKEM 8 126 13 456 -4 227 8,3% 16,0% -4,8%

Zvýšení/snížení v mil.Kč Zvýšení/snížení v % 

 

 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 
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Vývoj bilanční sumy byl ve sledovaných letech 2004 - 2007 mírně kolísavý. 

 

Vývoj v letech 2004/2005 

Bilanční suma v roce 2005 ve výši 83,9 mld. Kč se snížila oproti roku 2004 o 4,2 

mld. Kč z důvodu splacení dluhopisů v celkové výši 5 mld. Kč a vyplacení 

dividendy mateřské společnosti ve výši 4,5 mld. Kč. I přes celkové navýšení 

investic v roce 2005 došlo oproti roku 2004 k poklesu dlouhodobých aktiv z 55,8 

mld. Kč na hodnotu 55,0 mld. Kč z důvodu nižšího přírůstku dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, než kolik činily odpisy ze stávajícího majetku. 

Stav zásob se oproti předchozímu roku snížil o 8,4 % z důvodu optimalizace 

logistických procesů. Ostatní krátkodobé pohledávky zaznamenaly nárůst ve výši 

2,6 mld. Kč díky poskytnutí krátkodobé úročené půjčky mateřské společnosti a 

ostatním společnostem koncernu VW ve výši 11,2 mld. Kč. 

 

Na straně pasiv došlo v roce 2005 oproti roku 2004 k nárůstu vlastního kapitálu o 

více než 2,4 mld. Kč na hodnotu 46,5 mld. Kč, a to především díky pozitivnímu 

vývoji hospodářského výsledku. Krátkodobé finanční závazky se snížily o 10,2 

mld. Kč a to z důvodu splacení jmenovité hodnoty pětileté emise dluhopisů 

v celkové výši 5 mld. Kč. 

 

Vývoj v letech 2005/2006 

Hodnota bilanční sumy v roce 2006 vzrostla oproti roku 2005 o 16 % na hodnotu 

97,4 mld. Kč. Ve společnosti nastaly během těchto dvou let následující změny: na 

straně krátkodobých aktiv došlo k výraznému navýšení položky ostatních 

pohledávek a položky peněz. Navýšení ostatních krátkodobých pohledávek o 

téměř 98 % na hodnotu 28,1 mld. Kč nastalo v důsledku poskytnutí krátkodobé 

půjčky vrcholové mateřské společnosti VW ve výši 23,7 mld. Kč. Stav zásob si po 

sledovaná období udržel stabilní vývoj, kterého bylo dosaženo nejen optimalizací 

logistických procesů, ale i změnou odbytové politiky, kdy se vozy nevyrábí na 

sklad, ale na zakázku. Pohledávky z obchodních vztahů zaznamenaly mírný 

pokles o 3,1 % na hodnotu 5,4 mld. Kč a to z důvodu většího využívání služeb 
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faktoringových společností. Dlouhodobá aktiva se snížila o 1,3 mld. Kč z důvodu 

časového posunu mezi zařazením majetku do užívání a jeho odpisováním. 

 

Na straně pasiv došlo v roce 2006 v porovnáním s rokem 2005 k nárůstu položky 

vlastního kapitálu o 11,5 mld. Kč z důvodu růstu výkonnosti podniku. Dlouhodobé 

finanční závazky se snížily o 60 % a naopak došlo k navýšení krátkodobých 

finančních závazků o 3 mld. Kč, z důvodu reklasifikace dlouhodobých finančních 

závazků na krátkodobé způsobené změnou splatnosti emitovaných dluhopisů. 

Dlouhodobé rezervy naopak zaznamenaly mírný nárůst o 1 mld. Kč, především 

vzrostla rezerva na záruční opravy, jejíž výše se odvíjí zejména od počtu 

prodaných vozů. Položka krátkodobých rezerv se snížila o 2,2 %. 

 

Vývoj v letech 2006/2007 

Hodnota bilanční sumy v roce 2007 vzrostla oproti roku 2006 o 8,3 % na hodnotu 

105,6 mld. Kč. Nárůst byl zaznamenán na straně krátkodobých pohledávek, téměř 

o 9 %, a to z důvodu nárůstu krátkodobých půjček vůči koncernovým 

společnostem. I přes významný nárůst objemu výroby došlo k poklesu stavu 

zásob o 5,2 % a to z důvodu pokračujících optimalizací logistických procesů a 

odbytovou politikou. Na straně dlouhodobých aktiv se navýšil podíl v přidružených 

společnostech. Společnost v roce 2007 investovala téměř dalších 300 mil. Kč do 

přidruženého podniku Volkswagen Rus. Výrazného nárůstu bylo dosaženo také na 

položce podílů v dceřiných společnostech. V roce 2007 společnost navýšila 

základní kapitál dceřiné společnosti Skoda Auto India Private Ltd. o 780 mil. Kč.  

 

Na straně pasiv došlo v roce 2007 ve srovnání s rokem 2006 k výraznému poklesu 

u položky krátkodobých finančních závazků, o více než 71 %, a to z důvodu 

splacení 2.tranše dluhopisů v celkové hodnotě 3 mld. Kč. Stav dlouhodobých 

rezerv se meziročně zvýšil o 33 % v důsledku navýšení rezervy na záruční opravy. 

Hodnota vlastního kapitálu si udržela stabilní vývoj, který odpovídal celkovému 

vývoji výkonnosti společnosti. 
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Graf č. 1 Vývoj majetkové struktury Škoda Auto v letech 2004 - 2007 (v mil. 
Kč) 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2004 2005 2006 2007

dlouhodobá aktiva krátkodobá aktiva
 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Výše uvedený graf č. 1, který znázorňuje majetkovou strukturu společnosti 

vyjádřenou poměrným zastoupením krátkodobých a dlouhodobých aktiv ukazuje, 

že se neustále navyšoval od roku 2004 podíl krátkodobých aktiv. Největší měrou 

se na krátkodobých aktivech podílely půjčky společnostem koncernu Volkswagen, 

které společnost začala poskytovat od roku 2004. 
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Graf č. 2 Vývoj struktury aktiv v letech 2004 – 2007 (v %) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 3 Vývoj kapitálové struktury Škoda Auto v letech 2004 – 2007 (v mil. 
Kč) 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 3 ukazuje, že stále větší měrou se na kapitálové struktuře společnosti 

podílí vlastní kapitál, než cizí zdroje. Důvodem je stále se zvyšující zisk po 

zdanění a také postupné splácení tranší dluhopisů v jednotlivých letech.  Na 

základě tohoto vývoje lze usuzovat, že u společnosti nelze očekávat v nejbližších 

letech výraznějších změn, které by mohly mít negativní dopad na její finanční 

stabilitu.  

 

 

Graf č. 4 Vývoj struktury pasiv v letech 2004 – 2007 (v %) 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3 Vertikální analýza rozvahy (v %) 

Položka 2007 2006 2005 2004 2007/2006 2006/2005 2005/2004
AKTIVA
Nehmotný majetek 13,2% 13,6% 15,6% 14,3% -0,4% -2,0% 1,3%
Pozemky, budovy a zařízení 38,2% 40,3% 48,8% 47,9% -2,1% -8,4% 0,9%
Podíly v dceřiných 
společnostech 1,3% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% -0,1% 0,0%
Podíly v přidružených 
podnicích 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0%
Ostatní pohledávky a finanční 
aktiva 0,8% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 0,1%
Dlouhodobá aktiva 53,9% 55,1% 65,5% 63,3% -1,2% -10,4% 2,3%
Zásoby 8,0% 9,2% 10,1% 10,5% -1,1% -0,9% -0,4%
Pohledávky z obchodních 
vztahů 6,9% 5,5% 6,6% 8,0% 1,4% -1,1% -1,4%
Ostatní pohledávky a finanční 
aktiva 28,6% 28,8% 16,9% 13,2% -0,2% 11,9% 3,8%
Peníze 2,6% 1,4% 0,9% 5,1% 1,2% 0,5% -4,2%
Krátkodobá aktiva 46,1% 44,9% 34,5% 36,7% 1,2% 10,4% -2,3%
AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PASIVA
Základní kapitál 15,8% 17,1% 19,9% 18,9% -1,3% -2,7% 1,0%
Emisní ážio 1,5% 1,6% 1,9% 1,8% -0,1% -0,3% 0,1%
Fondy 45,7% 40,8% 33,6% 29,3% 4,9% 7,2% 4,3%
Vlastní kapitál 63,0% 59,5% 55,4% 50,0% 3,5% 4,2% 5,3%
Dlouhodobé finanční závazky 1,9% 2,0% 5,9% 5,7% -0,2% -3,9% 0,3%
Odložený daňový závazek 1,7% 2,6% 3,4% 3,4% -0,9% -0,8% 0,0%
Dlouhodobé rezervy 6,2% 5,0% 4,6% 3,8% 1,1% 0,4% 0,8%
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky 9,7% 9,6% 13,9% 12,9% 0,1% -4,3% 1,1%
Krátkodobé finanční závazky 1,1% 4,1% 1,1% 8,8% -3,0% 3,0% -7,7%

Závazky z obchodních vztahů 18,2% 19,1% 22,2% 22,6% -0,8% -3,2% -0,3%
Ostatní krátkodobé závazky 2,2% 2,4% 1,9% 1,3% -0,2% 0,4% 0,7%
Splatné daně z příjmu 2,2% 1,7% 1,2% 1,0% 0,5% 0,5% 0,2%
Krátkodobé rezervy 3,5% 3,6% 4,3% 3,5% -0,1% -0,7% 0,8%
Krátkodobé závazky 27,2% 30,8% 30,7% 37,1% -3,6% 0,1% -6,4%
PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Podíl Změna struktury

 
 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 

 

Vývoj v letech 2005/2006 

Z výše uvedené vertikální analýzy rozvahy vyplývá, že největší měrou se na 

celkových aktivech podílely pozemky, budovy a zařízení – s podílem 40,3 %, 
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protože společnost je výrobním podnikem s velkým počtem budov vybavených 

výrobním zařízením. Další významnou položkou, která se nejvíce podílí na 

celkových aktivech společnosti s 28,8 %, jsou krátkodobé ostatní pohledávky a 

finanční aktiva. Nárůst této položky v roce 2006 oproti roku 2005 dosahuje výše 

téměř 11,9 %. Největší část tvoří krátkodobé půjčky koncernovým společnostem. 

 

Na straně pasiv se nejvíce na celkových pasivech podílí položka fondů. Fondy 

tvoří především nerozdělený zisk, oceňovací fond z přecenění finančních derivátů 

apod. Položka vlastního kapitálu zaznamenává po sledovaná období kontinuální 

růst. V roce 2005 se vlastní kapitál podílel na celkových pasivech 55,4 %, v roce 

2006 to bylo již téměř 60 %. Další významnou položkou jsou pak závazky 

z obchodních vztahů, které se podílejí na celkových pasivech zhruba 19 %. 

Dlouhodobé závazky poklesly o téměř 9,6 % a zároveň došlo k navýšení podílu 

krátkodobých závazků o 30,8 % z důvodu splacení 1.tranše emitovaných 

dluhopisů. 

 

Vývoj v letech 2006/2007 

I v roce 2007 si největší podíl na celkových aktivech společnosti zaujímala položka 

pozemků budov a zařízení. Další významnou položkou byly opět krátkodobé 

pohledávky a ostatní finanční aktiva, které obsahují především půjčky 

společnostem koncernu Volkswagen v celkové výši téměř 26 mld. Kč.  

 

Na straně pasiv zaujímal v roce 2007 největší podíl na celkových pasivech 

společnosti vlastní kapitál, s podílem rovných 63 %. Významně se na celkových 

pasivech dále podílely závazky z obchodních vztahů s více než 18,2 %. Podíl 

krátkodobých finančních závazků meziročně poklesl o 3,0 % z důvodu splacení 2. 

tranše emitovaných dluhopisů. Ostatní položky strany pasiv nezaznamenaly 

výraznějších změn a držely si svůj stav na úrovni předcházejících let. 
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4.2.2 Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Tabulka č. 4 Výkaz zisku a ztráty společnosti Škoda Auto (v mil. Kč) 

2007 2006 2005 2004
Tržby 211 026 189 816 177 822 155 396
Náklady na prodané výrobky, zboží a služby 180 865 167 709 159 187 140 996
Hrubý zisk 30 161 22 107 18 635 14 400
Odbytové náklady 7 964 6 905 6 558 6 137
Správní náklady 3 701 3 161 3 329 3 157
Ostatní provozní výnosy 3 754 4 112 3 589 3 147
Ostatní provozní náklady 3 229 2 377 2 333 2 964
Provozní výsledek 19 021 13 776 10 004 5 289
Finanční výnosy 1 099 572 450 360
Finanční náklady 674 788 1 014 1 225
Finanční výsledek 425 -216 -564 -865
Zisk před zdaněním 19 446 13 560 9 440 4 424
Daň z příjmů 3 554 2 678 2 077 1 291
Zisk po zdanění 15 892 10 882 7 363 3 133  

 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

2007/2006 2006/2005 2005/2004 2007/2006 2006/2005 2005/2004
Tržby 21 210 11 994 22 426 11,2% 6,7% 14,4%
Náklady na prodané výrobky, 
zboží a služby 13 156 8 522 18 191 7,8% 5,4% 12,9%
Hrubý zisk 8 054 3 472 4 235 36,4% 18,6% 29,4%
Odbytové náklady 1 059 347 421 15,3% 5,3% 6,9%
Správní náklady 540 -168 172 17,1% -5,0% 5,4%
Ostatní provozní výnosy -358 523 442 -8,7% 14,6% 14,0%
Ostatní provozní náklady 852 44 -631 35,9% 1,9% -21,3%
Provozní výsledek 5 245 3 773 4 715 38,1% 37,7% 89,1%
Finanční výnosy 527 122 90 92,1% 27,1% 25,0%
Finanční náklady -114 -226 -211 -14,5% -22,3% -17,2%
Finanční výsledek 641 348 301 -296,9% -61,7% -34,8%
Zisk před zdaněním 5 886 4 120 5 016 43,4% 43,6% 113,4%
Daň z příjmů 876 602 786 32,7% 29,0% 60,8%
Zisk po zdanění 5 010 3 518 4 230 46,0% 47,8% 135,0%

Položka Zvýšení/snížení v mil. Kč Zvýšení/snížení v %

 
 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 
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Tabulka č. 6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (v %)  

2007 2006 2005 2004 2007/2006 2006/2005 2005/2004
Tržby 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Náklady na prodané 
výrobky, zboží a služby 85,71% 88,35% 89,52% 90,73% -2,65% -1,17% -1,21%
Hrubý zisk 14,29% 11,65% 10,48% 9,27% 2,65% 1,17% 1,21%
Odbytové náklady 3,77% 3,64% 3,69% 3,95% 0,14% -0,05% -0,26%
Správní náklady 1,75% 1,67% 1,87% 2,03% 0,09% -0,21% -0,16%
Ostatní provozní výnosy 1,78% 2,17% 2,02% 2,03% -0,39% 0,15% -0,01%
Ostatní provozní náklady 1,53% 1,25% 1,31% 1,91% 0,28% -0,06% -0,60%
Provozní výsledek 9,01% 7,26% 5,63% 3,40% 1,76% 1,63% 2,22%
Finanční výnosy 0,52% 0,30% 0,25% 0,23% 0,22% 0,05% 0,02%
Finanční náklady 0,32% 0,42% 0,57% 0,79% -0,10% -0,16% -0,22%
Finanční výsledek 0,20% -0,11% -0,32% -0,56% 0,32% 0,20% 0,24%
Zisk před zdaněním 9,21% 7,14% 5,31% 2,85% 2,07% 1,84% 2,46%
Daň z příjmů 1,68% 1,41% 1,17% 0,83% 0,27% 0,24% 0,34%
Zisk po zdanění 7,53% 5,73% 4,14% 2,02% 1,80% 1,59% 2,12%

Změna strukturyPodíl

 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 

 

 

Vývoj v letech 2004/2005 

Na straně výkazu zisku a ztráty došlo v roce 2005 oproti roku 2004 k navýšení 

položky tržeb o téměř 14,4 % na hodnotu 177,8 mld. Kč, díky celosvětové 

úspěšnému prodeji vozů značky Škoda. Na jejich nárůstu se významně podílel 

především vyšší zájem zákazníků o vozy s vyšší výbavou, trvalý nárůst prodeje 

originálních dílů a příslušenství Škoda a také zvýšení objemu dodávek 

komponentů ostatním společnostem koncernu Volkswagen. Náklady na prodané 

výrobky a zboží se zvýšily o 18,2 mld. Kč. Příčinou jejich nárůstu byl vyšší objem 

prodejů a celosvětový nárůst cen surovin, především ropy a oceli. Hrubý zisk se 

zvýšil o 4,2 mld. Kč. Finanční výsledek zaznamenal oproti roku 2004 také nárůst o 

301 mil. Kč. Na jeho zlepšení se nejvíce podílely vyšší úroky z poskytnutých 

půjček VW, nižší náklady na faktoring a také úroky z dluhopisů. Celkový zisk po 

zdanění vzrostl oproti roku 2004 o téměř 4,2 mld. Kč. 
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Vývoj v letech 2005/2006 

V roce 2006 došlo k navýšení tržeb oproti roku 2005 o téměř 6,7 % na hodnotu 

189,8 mld. Kč. Tento nárůst byl způsoben především úspěšným prodejem vozů 

značky Škoda na světových trzích. Na celkových tržbách se prodej vozů podílel 

téměř 89%. Také náklady na prodané výrobky, zboží a služby zaznamenaly oproti 

roku 2005 mírný nárůst o 5,4 %, jehož největší část tvořily náklady na materiál. 

Zvýšení těchto nákladů bylo způsobeno především celosvětovým nárůstem cen 

vstupů do výroby a také stále se zvyšujícím růstem cen ropy a oceli. Hrubý zisk 

vzrostl o 18,6 %. 

 

Dále také došlo k mírnému nárůstu odbytových nákladů o 5,3 %. Za hlavní příčinu 

jejich zvýšení lze považovat nárůst nákladů na marketingovou podporu a reklamu, 

což souviselo především se zaváděním nové modelové řady Škoda Roomster na 

trh. U ostatních provozních výnosů byl zaznamenán nárůst o téměř 15 %, zejména 

v důsledku rozpouštění rezerv a realizovaných a nerealizovaných kurzových 

rozdílů. Také finanční výsledek zaznamenal pozitivní vývoj. Došlo k jeho navýšení 

v roce 2006 oproti roku 2005 o téměř 62 %. Za příčinu tohoto pozitivního vývoje 

finančního výsledku lze považovat nižší úrokové zatížení díky splacení první 

tranše dluhopisů na podzim roku 2005 a také zvyšující se výnosy z úroků z půjček 

poskytnutých koncernovým společnostem. V roce 2006 se zisk po zdanění zvýšil 

oproti roku 2005 o zhruba 3,5 mld. Kč. 

 

Vývoj v letech 2006/2007 

V roce 2007 došlo oproti předcházejícímu roku 2006 k navýšení tržeb o 21,2 mld. 

Kč. K růstu tržeb přispěl především zvýšený objem prodaných vozů, vhodně 

zvolená modelová a areálová strategie společnosti a zároveň vyšší objem prodejů 

ostatních výrobků. Vyšší objem prodejů a celosvětový nárůst cen surovin měly 

dopad na celkovou úroveň nákladů na prodané výrobky, zboží a služby. Oproti 

srovnatelnému období došlo k jejich navýšení o 7,8 %. Také odbytové náklady 

zaznamenaly oproti předchozímu období nárůst o 15,3 % a to z důvodu nárůstu 

nákladů na marketingovou podporu a reklamu. Také finanční výsledek 
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zaznamenal zvýšení a to opět díky  výnosům z úroků z půjček poskytovaným 

koncernovým společnostem. Poprvé během těchto čtyřech sledovaných období 

dosáhl kladné úrovně 424,5 mil. Kč. V roce 2007 se zisk po zdanění zvýšil oproti 

roku 2006 o zhruba 5 mld. Kč a dosáhl tak úrovně 15,9 mld. Kč. 

 

 

Graf č. 5 Vývoj jednotlivých kategorií výsledku hospodaření (v mil. Kč) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.3 Analýza pomocí poměrových ukazatelů 

4.3.1 Ukazatele rentability  

Následující kapitola je zaměřena na výpočet jednotlivých ukazatelů rentability, 

které ukazují jak společnost využívá a zhodnocuje svůj kapitál a poměřují zisk 

s výší zdrojů, které byly vynaloženy na vytvoření tohoto zisku.  
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Tabulka č. 7 Výpočet vybraných ukazatelů rentability (v mil. Kč) 

2007 2006 2005 2004
Zisk po zdanění 15 892 10 882 7 363 3 133
Nákladové úroky 563 654 991 1 083
Sazba daně z příjmu v % 24 24 26 28
Celková vložená aktiva 105 561 97 435 83 979 88 206
Průměrná celková vložená aktiva 101 498 90 707 86 093 88 206
Vlastní kapitál 66 532 58 007 46 483 44 147
Průměrný vlastní kapitál 62 270 52 245 45 315 44 147
Tržby 211 026 189 816 177 822 155 396
EBIT 19 021 13 776 10 004 5 289
Rentabilita úhrnného vlož.kapitálu v % 16,08% 12,54% 9,40% 4,44%
Rentabilita vlastního kapitálu v % (ROE) 23,89% 18,76% 15,84% 7,10%
Rentabilita tržeb (ROS) v % 7,53% 5,73% 4,14% 2,02%
Rentabilita aktiv (ROA) v % 18,02% 14,14% 11,91% 6,00%  

 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 

 

 

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že postupně dochází k růstu všech výše 

uvedených ukazatelů rentability, jenž je zapříčiněno zlepšujícím se hospodářským 

výsledkem. 

 

Rentabilita aktiv zaznamenala ve všech sledovaných obdobích vzrůstající 

tendenci. Důvodem příznivého vývoje v těchto letech jsou rekordní hospodářské 

výsledky v čitateli. V roce 2004 společnost vydělala na 1Kč investic 6 haléřů, v 

roce 2005 téměř 12 haléřů a v roce 2006 14 haléřů a v roce 2007 dokonce 18 

haléřů. Tzn. že společnost stále efektivněji využívá kapitál k navýšení zisku. 

 

Stejně tak dochází i ke zvyšování hodnoty rentability vlastního kapitálu. Škoda v 

rámci tohoto ukazatele vykazuje ve všech třech letech nadprůměrných hodnot díky 

pozitivně se zvyšujícímu zisku. V roce 2006 tento ukazatel dosáhl hodnoty 18,76 

% v roce 2007 téměř 24 %. 

 

Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu je velice důležitým ukazatelem pro 

podniky kladoucí si za cíl maximalizaci zisku při dané úrovni vloženého kapitálu. 

Vypočtené hodnoty poukazují na rostoucí profitabilitu podnikových činností. V roce 
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2005 dosáhl tento ukazatel výše 9,4 %, v roce 2006  to bylo dokonce již 12,54 %, 

a v roce 2007 16,08 %, což je nárůst o více než 3,5 %. 

 

Zvýšení zisku se tak promítlo i do růstu rentability tržeb.  

 

Graf č. 6 Vývoj vybraných ukazatelů rentability Škoda Auto ( v %) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4.3.2 Du Pontův rozklad 

Slouží především k odhalení základních činitelů efektivnosti. Lze se setkat buď 

s rozkladem ROA nebo ROE. Tato práce se zabývá především rozkladem ROE. 

 

 

ROE = rentabilita tržeb * obrat celkových aktiv * finanční páka          (20) 
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Tabulka č. 8 Du Pontův rozklad základní (v %) 

2007 2006 2005 2004
Čistý zisk / Tržby 7,53% 5,73% 4,14% 2,02%
Tržby / Aktiva 199,91% 194,81% 211,75% 176,17%
Čistý zisk/aktiva=ROA 15,05% 11,17% 8,77% 3,55%  
 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 

 

 

Tabulka č. 9 Du Pontův rozklad rozšířený (v %) 

2007 2006 2005 2004
Čistý zisk / Tržby 7,53% 5,73% 4,14% 2,02%
Tržby / Aktiva 199,91% 194,81% 211,75% 176,17%
Aktiva / Vlastní kapitál 158,66% 167,97% 180,67% 199,80%
Čistý zisk/vlastní kapitál=ROE 23,89% 18,76% 15,84% 7,10%  
 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 

 

 

Z tabulky č. 8 a 9 je patrné, že hodnoty mají rostoucí tendenci a nejvíce se na 

tomto růstu podílí čistý zisk. Celkové tržby ve společnosti každoročně rostou a 

zároveň dochází i k růstu čistého zisku (EAT). Rovněž ukazatel Rentability 

vlastního kapitálu vykazuje stále lepší výsledky, jehož hlavním důvodem je růst 

zisku společnosti.  

 

Tabulka č. 10 Finanční páka  

Finanční páka 2007 2006 2005 2004
ROE 23,89% 18,76% 15,84% 7,10%
ČZ / EBIT 83,55% 78,99% 73,60% 59,24%
Aktiva / VK 158,66% 167,97% 180,67% 199,80%
EBIT /  A 18,02% 14,14% 11,91% 6,00%
e = ČZ / EBIT * Aktiva / VK 1,33 1,33 1,33 1,18  

 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 
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Graf č. 7 Analýza finanční páky 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Při analýze finanční páky sledujeme vývoj ukazatele „e“. Pokud je hodnota tohoto 

ukazatele větší než jedna, páka je účinná a růst cizího kapitálu zvyšuje ROE. 

Finanční páka zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu ROE tím, že podnik používá 

cizí kapitál. Podmínkou ovšem je, aby byl EBIT vyšší než vynaložené náklady na 

cizí kapitál, resp. aby rentabilita aktiv ROA (EBIT/A) převyšovala úrokovou míru 

cizího kapitálu. Tabulka č. 10 ukazuje, že ve společnosti působila finanční páka 

pozitivně ve všech čtyřech letech.  

 

 

4.3.3 Ukazatele likvidity  

Cílem výpočtu níže uvedených ukazatelů je vyjádřit schopnost společnosti hradit 

své závazky. Platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné 

existence v tržních podmínkách.  
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Výpočet jednotlivých ukazatelů je založen na principu, kdy se od položky oběžná 

aktiva odečítají jednotlivé položky oběžného majetku podle toho, jak rychle jsou 

přeměnitelné na hotovostní prostředky.7  

 

Tabulka č. 11 Výpočet vybraných ukazatelů likvidity (v mil. Kč) 

2007 2006 2005 2004
Oběžná aktiva 48 658 43 499 28 956 32 414
Finanční majetek 28 293 25 319 11 966 4 534
Zásoby 8 454 8 919 8 455 9 232
Krátkodobé pohledávky 11 911 9 261 8 535 18 648
Krátkodobé závazky 28 748 29 971 25 811 32 723
Dlouhodobé pohledávky 799 610 373 346
Okamžitá likvidita 0,98 0,84 0,46 0,14
Pohotová likvidita 1,37 1,13 0,78 0,70
Běžná likvidita 1,69 1,45 1,12 0,99  

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnota ukazatele běžné likvidity vyšla příznivě, proto zde není vysoké riziko 

platební neschopnosti. Společnost vytváří hodnotu pro akcionáře, vyplácí 

dividendy a poskytuje půjčky, které jsou lépe zhodnoceny než peníze na účtech. 

Ve všech třech obdobích je běžná likvidita spíše nižší, to poukazuje na to, že 

společnost efektivně využívá své peníze. Hodnota běžné likvidity se postupně 

zvyšuje, což ukazuje, že se neočekává, že by se společnost v blízké budoucnosti 

dostala do platební neschopnosti. Navíc je společnost součástí koncernu 

Volkswagen, který má dost silné postavení na trhu, takže zde nehrozí žádné 

problémy se splácením závazků.  

 

Pohotová likvidita, která je nejvíce sledována, a podle níž se hodnotí platební 

schopnost podniku vykazuje ve sledovaných letech vzestupnou tendenci 

v důsledku příznivého vývoje cash flow (peněz a peněžních ekvivalentů v podobě 

krátkodobých úročených půjček). Ze zvyšující se hodnoty pohotové likvidity je  

                                             
7 JÁČOVÁ, H., DUBOVÁ, M. Vybrané problémy finančního řízení podniku. 1.vyd. Liberec: 
Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN 80-7083-909-0. 
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možné usuzovat, že zde není vyvíjen tlak k prodeji zásob tak, aby byl podnik 

schopen uspokojit své závazky.  

 

Škoda Auto ve všech ukazatelích likvidity prokázala, že je bezesporu schopna 

pokrýt své krátkodobé závazky.  

 

 
Graf č. 8 Vývoj vybraných ukazatelů likvidity ve Škoda Auto  
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Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.4 Ukazatele aktivity 

Následující kapitola je věnována výpočtu ukazatelů aktivity, které jsou především 

využívány pro řízení aktiv. Ukazatele aktivity zachycují jak má společnost vázaný 

kapitál v jednotlivých formách aktiv, popř. vybraných položek pasiv, tj. měří 

schopnost společnosti využívat své zdroje. 

 

 

Tabulka č. 12 Výpočet vybraných ukazatelů aktivity (v mil. Kč) 

2007 2006 2005 2004
Zásoby 8 454 8 919 8 455 9 232
Průměrné zásoby 8 687 8 687 8 844 9 232
Pohledávky 38 302 33 842 20 116 18 994
Průměrné pohledávky 36 072 26 979 19 555 18 994
Tržby 211 026 189 816 177 822 155 396
Průměrné denní tržby 578 520 487 426
Celková aktiva 105 561 97 435 83 979 88 206
Dlouhodobý majetek 54 231 52 531 54 042 54 838
Krátkodobé závazky 28 748 29 972 25 811 32 723
Doba obratu zásob ve dnech 15,0 16,7 18,2 21,7
Doba obratu pohledávek ve dnech 62,4 51,9 40,1 44,6
Doba splatnosti krátkodobých závazků 
ve dnech 49,72 57,63 52,98 76,86
Obrat aktiv 2,00 1,95 2,12 1,76
Obrat dlouhodobého majetku 3,89 3,61 3,29 2,83
Obrat zásob 24,96 21,28 21,03 16,83  

 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 

 

 

Na základě výše uvedených hodnot aktivity  lze konstatovat, že doba obratu zásob 

se od roku 2004 snižuje. Tyto výsledky lze považovat pro společnost za pozitivní, 

protože nemá kapitál vázán zbytečně v zásobách, který ji nepřináší žádný zisk a 

snaží se tedy spíše vyrábět na zakázku, než na sklad. V roce 2006 byly zásoby 

vázány v podniku přibližně 17 dní, v roce 2007 už jen 15 dní, což je příznivý 

výsledek. Hodnoty obratu zásob byly ve sledovaných obdobích výborné – měly 

vzrůstající tendenci. Průměr počtu obratů činil 21. Nejnižší hodnota byla v roce 

2004, kdy se prodávaly současně dva modely Škoda Octavia. 
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Doba obratu pohledávek je víceméně stálá, což je způsobeno relativně stejným 

nárůstem tržeb a pohledávek v jednotlivých letech. Průměrně čeká společnost na 

platby od svých dodavatelů 49 dní, což je poměrně vysoká hodnota. Příliš vysoké 

hodnoty ukazatele doby obratu pohledávek nejsou společnost zrovna vyhovující, 

protože znamenají, že musí čekat déle na inkaso plateb za již své prodané 

výrobky nebo služby. Tento ukazatel je vhodné porovnat s ukazatelem doby 

splatnosti krátkodobých závazků. Ten se pohyboval průměrně okolo 59 dnů, což je 

pro podnik výhodné. Jak je vidět, tak společnost platí své závazky mnohem 

později než její dlužníci. Důvodem je, že společnost je velmi silným podnikem na 

trhu a může si určovat podmínky obchodu.  

 

Ukazatel obratu dlouhodobého majetku zaznamenává ve sledovaných obdobích 

vzrůstající tendenci, což ukazuje na to, že společnost stále více efektivně využívá 

svůj majetek ke své činnosti. 

 

Obrat aktiv měří obrátkovost aktiv za rok. Hodnota by měla být co nejvyšší, 

minimálně rovna jedné a růst v čase. Zde to není splněno, neboť hodnota v roce 

2005 vzrostla, v roce 2006 poklesla, a v roce 2007 opět vzrostla. Nejvyšší 

obrátkovost zaznamenal rok  2005, kdy se aktiva obrátila v tržbách více než 2 krát, 

což je velmi příznivý výsledek.  
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Graf č. 9 Vývoj ukazatelů doby obratu ve Škoda Auto (ve dnech) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 10 Vývoj ukazatelů obratu ve Škoda Auto  
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Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.5 Ukazatel zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti jsou zaměřeny na dlouhodobé fungování podniku, tzn. na 

jeho dlouhodobou schopnost plnit své závazky a poskytovat určitou míru jistoty 

především svým dlouhodobým věřitelům a vlastníkům. Tyto ukazatele vyjadřují 

poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem. Dále 

pak měří schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. 

 

 

Tabulka č. 13 Výpočet vybraných ukazatelů zadluženosti (v mil. Kč) 

2007 2006 2005 2004
Dlouhodobé závazky 10 281 9 457 11 685 11 336
Krátkodobé závazky 28 748 29 971 25 811 32 723
Bankovní úvěry 0 0 0 0
Vlastní kapitál 66 532 58 007 46 483 44 147
Pasiva celkem 105 561 97 435 83 979 88 206
Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 19 021 13 776 10 004 5 289
Nákladové úroky 563 654 991 1 083
Celková zadluženost v % 36,97% 40,47% 44,65% 49,95%
Poměr vlastního kapitálu a celkových 
aktiv 0,63 0,60 0,55 0,50
Úrokové krytí 33,79 21,06 10,09 4,88  

 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 

 

 

Z pohledu zadluženosti si firma vede poměrně dobře v celém období 2004 - 2007. 

Ukazatele zadluženosti by měly být co nejnižší, protože čím větší je podíl vlastního 

kapitálu, tím menší je riziko ztráty věřitelů v případě likvidace.  

 

Ukazatel celkové zadluženosti mírně poklesl a pohybuje se kolem 37% podílu 

dluhů na celkových aktivech. V roce 2004 byly aktivity společnosti financovány 

z téměř 50 % cizími zdroji.  Od roku 2005 již více vlastním kapitálem. Společnost 

upustila od financování bankovními úvěry a ve sledovaném období této možnosti 

financování ani nevyužila. Z výše uvedeného vývoje je vidět, že celková 

zadluženost se v jednotlivých letech neustále snižuje. 
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Z ukazatele úrokového krytí, který má za sledovaná období rostoucí tendenci lze 

usuzovat, že společnost je schopna splácet své úrokové platby bez vážnějších 

problémů. V roce 2007 se hodnota tohoto ukazatele dostala na částku 33,79, což 

poukazuje na to, že společnost je velmi stabilní. 

 

 

Graf č. 11 Vývoj celkové zadluženosti Škoda Auto (v %) 
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Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

4.4 Altmanův index 

Tento model slouží k souhrnnému vyjádření finančního zdraví podniku. Jeho 

základem je pět poměrových ukazatelů, každý z nich má svou konkrétní váhu. 

Největší váhu mají ukazatele efektivnosti, což odpovídá zaměření na dlouhodobé 

fungování podniku. Pomocí indexu lze zhodnotit, zda firmě nehrozí bankrot a 

přiblíží kondici podniku. 
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ZA = 3,107*ZÚD/A + 0,998*T/A + 0,42*VK/dluhy + 0,847*kumulovaný zisk/A + 
0,717* ČPK/A                 (21) 
 
 
Tabulka č. 14 Výpočet pomocí Altmanova indexu (v mil. Kč) 

2007 2006 2005 2004
Aktiva (A) 105 561 97 435 83 979 88 206
Zisk před úroky a zdaněním 
(ZÚD) 15 892 13 776 10 004 5 289
Tržby (T) 211 026 189 816 177 822 155 396
Vlastní kapitál (VK) 66 532 58 007 46 483 44 147
Dluhy 39 029 39 428 37 496 44 059
Kumulovaný zisk 19 446 13 560 9 440 4 424
Čistý pracovní kapitál (ČPK) 20 709 12 790 2 760 -4 497

Altmanův index 3,476 3,213 3,123 2,371
 

 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 

 

 

ZA = 3,107*15892/105561 + 0,998*211026/105561 + 0,42*66532/39029 + 

0,847*19446/105561 + 0,717* 12790/105561 = 3,476           (22) 

 

Altmanův index vykazuje v případě Škoda Auto velmi vyrovnané výsledky. 

Společnost se nachází ve třetí zóně a jeví se tedy jako prosperující společnost. 

 

 

Pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál představuje tu část oběžných aktiv, která je financována 

z dlouhodobých zdrojů. Výpočet čistého pracovního kapitálu lze provést dvěma 

způsoby. První způsob vyjadřuje rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 

cizími zdroji. Druhý způsob odečítá od vlastního kapitálu a cizích dlouhodobých 

zdrojů stálá aktiva. V této práci je pro zjištění výše čistého pracovního kapitálu 

použit první způsob výpočtu. 
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ČPK = WC - krátkodobé závazky               (23) 

WC = zásoby + pohledávky + finanční majetek            (24) 

 

 

Tabulka č. 15 Výpočet čistého pracovního kapitálu Škoda Auto (v mil. Kč) 

2007 2006 2005 2004
Zásoby 8 454 8 919 8 455 9 232
Pohledávky a ostatní 
finanční aktiva 38 302 33 842 20 116 18 994
Krátkodobé závazky 28 748 29 972 25 811 32 723
Čistý pracovní kapitál 18 008 12 789 2 760 -4 497  

 
Zdroj: finanční výkazy společnosti Škoda Auto, vlastní zpracování 

 

 

Záporná hodnota tohoto ukazatele v roce 2004 ukazuje, že společnost měla 

v tomto roce nižší dlouhodobé zdroje než jsou stálá aktiva a část těchto stálých 

aktiv byla kryta krátkodobými zdroji. Byla zde porušena zásada opatrného 

financování, kdy stálá aktiva by měla být financována ze zdrojů dlouhodobých, 

kdežto krátkodobá aktiva mohou být financována i krátkodobými zdroji. Taková 

situace může pak vést i v krajním případě k platební neschopnosti firmy. Za 

pozitivní trend lze uvést, že v následujících třech letech však už tento ukazatel 

nabývá kladných hodnot  
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Graf č. 12 Vývoj struktury pracovního kapitálu ve Škoda Auto (v mil. Kč) 
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Zdroj: vlastní zpracování  
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5. Vyhodnocení finanční situace a postavení společnosti 
pomocí SWOT analýzy  

5.1 Podstata SWOT analýzy  

Následující kapitola je věnována SWOT analýze tzn. vyhodnocením silných a 

slabých stránek společnosti. 

 

SWOT analýza tedy analýza silných stránek (S - strengths), slabých stránek (W – 

weaknesses), příležitostí (O - opportunities) a hrozeb (T – threats), představuje 

nejlepší způsob jak nasměrovat další aktivity podnikání tím správným směrem. 

Podstatou SWOT analýzy je prozkoumat veškeré kouty podnikání a záměru, 

nalézt v nich přednosti, které se budou moci využít, objevit slabiny, které se 

mohou vhodně zakrýt nebo se jim vyhnout. Díky tomu se pak dají určit příležitosti, 

které by bylo vhodné využít, a hrozby, na které se musí společnost připravit.  

 

Silné a slabé stránky  

Nejdříve je nutné se zamyslet nad svým podnikáním a záměrem, který chce 

podnik prezentovat. Podnik  se v něm snaží nalézt všechny aspekty, které 

považuje za své přednosti. V čem jsme lepší než ostatní, v čem může nabídnout 

víc, které lepší zdroje má atp. Poté se podnik zaměří naopak na slabiny. Na 

aspekty, ve kterých jsou jiní lepší, kde zaostává, kde není tak silný. Často se může 

jednat o následující body:  

Ø Ceny a velikost sortimentu,  

Ø známost a účinnost vaší značky,  

Ø zázemí a logistika,  

Ø lidské zdroje a schopnosti personálu,  

Ø finanční zdroje a investiční možnosti atp.  
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Při sestavování tohoto seznamu se nesmí zapomenout, že pohled podniku a 

pohled potenciálních uživatelů a zákazníků nemusí být zcela totožný. Podnik by 

měl tedy do seznamu zahrnout i takové přednosti a slabiny, o kterých sice 

subjektivně pochybuje, avšak ostatní mu je jednoznačně přisuzují. Někdy bývá 

zpětná vazba od ostatních účinnější než snaha o subjektivní sebereflexi.  

 

Příležitosti a hrozby  

Poté, co byl vyhotoven seznam předností a slabin podniku, je nutné se zaměřit na 

jejich dopady. Podrobněji se zaměřit na to, co pro podnik znamenají jednotlivé 

silné i slabé stránky. Přednosti nabízejí příležitosti, které by bylo užitečné využít. 

Slabiny zase přinášejí hrozby, kterým bude muset podnik čelit.  

Důsledná a poctivá SWOT analýza pomáhá nasměrovat další aktivity podniku tím 

správným směrem.  

 

V SWOT analýze je třeba zejména zhodnotit: 

Ø finanční sílu a zdraví firmy 

Ø míru její diverzifikace či naopak specializace  

Ø vlastnickou strukturu a její stabilitu  

Ø pozici v jednotlivých částech trhu  

Ø strukturu a stabilitu zadavatelů zakázek či zákazníků  

Ø míru flexibility  

Ø schopnost pronikat do nových segmentů  

Ø technickou a technologickou úroveň  

Ø složitost a účelnost organizační struktury  

Ø goodwill podniku  

Ø úroveň strategie rozvoje firmy  
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Ø pozici firmy na trhu a v jeho jednotlivých částech (oborově i územně)  

Ø způsob získávání potenciálních investorů, účinnost akviziční činnosti  

Ø plynulost a komplexnost předrealizačních činností  

Ø celkovou výrobní kapacitu firmy (poměr vlastních prací a externích 

subdodávek)  

Ø úroveň subdodavatelských činností  

Ø strojně mechanizační vybavení, know-how  

Ø personální strukturu firmy, odbornost a dovednost zaměstnanců 

 

V dnešní situaci podniku je třeba brát velmi vážně identifikovaná ohrožení 

podniku, snažit se o jejich analýzu, posouzení skutečných možných dopadů pro 

fungování firmy a jejich eliminaci. Dlouhodobě přehlížet nebo podceňovat a neřešit 

tato ohrožení může vážně ohrozit budoucí existenci podniku. 

 

Rovněž se podnik musí soustředit na eliminaci svých „Slabých stránek“. 

Nedopustit, aby se přeměnily v „Ohrožení“. Naopak důsledným řešením 

identifikovaných „Slabých stránek“ může podnik získat výhody a přeměnit je ve 

své „Silné stránky“. 

 

„Silné stránky“ podnik musí kultivovat, ošetřovat, chránit si je. Maximalizovat a 

rozšiřovat. Tvoří ono „jádro“, díky kterému podnik funguje! 

Eliminuje-li podnik svá ohrožení, koncepčně řeší slabé stránky a kultivuje silné 

stránky, potom může efektivně realizovat příležitosti, které podnik identifikuje. 

Jakýkoliv opačný postup je riskantní a nebezpečný. Je velkou chybou snažit se o 

realizaci identifikovaných příležitostí bez eliminace ohrožení a slabých stránek. V 

opačném případě způsobují problémy, potíže až katastrofy. [12] 
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5.2 SWOT analýza Škoda Auto  

S = Silné stránky (strenghts) Škoda Auto:  

Ø stabilní ekonomická a finanční situace 

Ø silná mateřská základna 

Ø nízká zadluženost a vysoká likvidita 

Ø sortiment výrobků  

Ø vysoké pokrytí servisní sítě  

Ø záruka mobility 

Ø známá značka  

Ø dobrá logistika 

Ø kvalifikovaný a motivovaný personál 

Ø nízké náklady na pracovní sílu 

Ø vysoký tržní podíl na domácím trhu a trhu v SRN 

Ø kvalitní a nové výrobní zařízení 

Ø dlouhodobé vztahy se zákazníky 

Ø zkušený management 

Ø kvalitní know-how 

Ø zázemí v počtu perspektivních průmyslových podniků (výrobní kapacita – 

decentralizovaná) 

Ø kvalitní www stránky 

Ø moderní technika; vlastní vývojové pracoviště 
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Ø kooperace na vývoji a výzkumu 

Ø vlastní vysoká škola 

Ø dostupnost náhradních dílů  

Škoda Auto je na českém trhu největším automobilovým výrobcem. Za dalšího 

významného výrobce v České republice lze považovat automobilku TPCA, která 

také zaujímá významné postavení na našem trhu, ale zaměřuje se na výrobku 

spíše menších automobilů. 

 

Škoda Auto se řadí mezi nejznámější značky koncernu Volkswagen. Podpora ze 

strany mateřské společnosti je velice výhodná k realizaci různých strategických 

plánů a poskytování know-how. V neposlední řadě dodává mateřská společnost 

také vyšší prestiž v očích zákazníků. 

 

Společnost Škoda Auto má kvalitní výrobky, se kterými dokáže uspět na mnoha 

nových trzích. Výhodou společnosti je také její dlouholetá tradice neboť na 

českém trhu působí již přes sto let. Díky této výhodě působí v očích mnoha 

zákazníků jako kvalitní a finančně dostupná značka. Řada zákazníků z České 

republiky preferuje značku Škoda před zahraničními značkami z důvodu její 

dlouholeté tradice. 

 

Společnost od roku 2000 provozuje také svou vlastní vysokou školu, čímž 

podporuje vzdělávání a dostatečnou kvalifikaci svých i nových zaměstnanců. 

Vysoká škola v roce 2007 přesídlila do nového vysokoškolského areálu na 

Karmeli. 

Společnost neustále vyvíjí a zlepšuje své technologie. Inovace v technologiích je 

dnes velice nezbytná, jinak by žádný podnik neobstál v dnešním silně 

konkurenčním prostředí. 
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O = Příležitosti (opportunities) Škoda Auto:  

Ø rostoucí trhy východní Evropy a Asie 

Ø trend využívání alternativních pohonných hmot 

Ø dobrá pověst společnosti 

Ø výroba nových modelů osobních automobilů k širokému využití 

Ø vybudování nového výrobního závodu v Rusku 

Společnost má velkou příležitost vyrábět sportovně-užitkový vůz Yeti, který zatím 

ve své nabídce nikdy neměla. Velkou příležitostí by bylo využití modelu Roomster, 

díky vysoké variabilitě úložného prostoru, jako pracovní vůz pro podnikatele. 

Společnost má velkou příležitost prorazit na asijské trhy, kde není poptávka zcela 

ještě uspokojena. 

 

 
W = Slabé stránky (weaknesses) Škoda Auto:  

Ø nedostatek rozvojových ploch pozemků pro výstavbu a související 

infrastruktury  

Ø změny legislativy 

Ø součást koncernu VW 

Ø šíře produktového portfólia 

Ø vysoké výdaje na administrativu 

Ø silné odbory ve Škoda Auto (tlak na růst mezd) 

Slabou stránkou společnosti je velká závislost na mateřské společnosti, resp. na 

koncernu Volkswagen, který udává většinu obchodních politik.  
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Za slabou stránku lze také považovat, že společnosti si v rámci koncernu 

nemohou vzájemně konkurovat.  

 

Škoda Auto zaměstnává také v porovnání s ostatními podniky působící 

v automobilovém průmyslu příliš mnoho pracovníků. Tyto vysoké personální 

náklady lze však v určité míře kompenzovat s nízkými náklady na tuto pracovní 

sílu a s nízkými náklady na pronájem prostorů ve srovnání třeba se SRN, kde by 

tyto náklady byly podstatně vyšší. 

 

 

T = Ohrožení (threats) Škoda Auto: 

Ø růst cenové konkurence  

Ø nepříznivý vývoj kursu CZK/EUR 

Ø růst ceny vstupů (ocel, lehké slitiny) 

Ø zpřísnění emisních norem v rámci EU 

Ø stagnace ekonomik v rámci EU 

Ø rostoucí výdaje na novou pracovní sílu 

Ø nedostatek nové pracovní síly 

Ø silná orientace na německý a domácí trh 

Ø růst nákladů na technický vývoj 

 

S růstem ekonomiky v České republice a postupným zavedením eura se očekává, 

že dojde ke zvyšování mezd. Rovněž hospodářská recese popř. stagnace 

v Eurozóně může mít dopad na chování spotřebitelů. 
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Neustále dochází k růstu konkurenčního prostředí a předpokládá se, že se bude 

do budoucna ještě zvyšovat. Příčinou je nejen úpadek prodeje v Americe, ale také 

otevření trhů v Asii, především v Číně. Škoda Auto je nejvíce ohrožena v Číně 

korejskou automobilkou Kia Motors a General Motors Corporation, neboť tyto 

společnosti se snaží vyrábět kvalitní a levnější vozy. V České republice společnost 

může nejvíce ohrozit vybudování nového závodu automobilky Hyundai, neboť tato 

automobilka vyrábí rovněž auta nižší třídy a dále pak luxusní vozy. 

 

Velkým ohrožením v poslední době je stále posilující kurz CZK vůči EUR. Pro 

společnost je velice důležitý export a má majetkové účasti v zahraničí, proto zde 

mohou vznikat určitá rizika spojená s pohybem měnových kurzů. (likvidity, 

teritoriální a politická rizika). 

 

Kromě běžných surovin je nutné také sledovat růst cen ropy. V případě nedostatku 

surovin z důvodu vyčerpání těchto přírodních zdrojů nebo zhoršené politické 

situace v ropných státech by společnost musela přistoupit k výrobě motorů na 

alternativní pohon. 

 

V neposlední řadě je také nutné zmínit určité riziko vyplývající z důvodu změn 

týkající se změny právních předpisů v Evropské unii. Je to například stále se 

zostřující požadavky na bezpečnost vozů, spotřebu pohonných hmot nebo emisi 

škodlivin. Regulace emisí CO2 představuje pro všechny automobilky výrazný 

zásah do nákladové struktury a dosavadních strategických plánů. 

 

 

Vývoj automobilových trhů 

Prodeje osobních vozů se v roce 2007 celosvětově navýšily o 4,2 % na 58,3 mil. 

vozů. Zejména jihoamerické, středo- a východoevropské trhy a trhy v Asii 

zaznamenaly nadprůměrný meziroční růst. Celosvětová produkce automobilů 

stoupla ve sledovaném období o 5,6 % na celkových 71,9 mil. vozů, z toho bylo 

60,4 mil. osobních vozů. 
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Po několika letech stagnace trhu byl v roce 2007 v České republice zaznamenán 

6,9% nárůst registrovaných nových osobních automobilů. Celkový pozitivní 

ekonomický vývoj se promítl i do prodeje osobních vozů, kterých se celkově 

prodalo 133 tisíc. V roce 2007 dále dynamicky rostla poptávka po lehkých 

užitkových vozech, kterých bylo registrováno celkem 62 tisíc. Trh osobních 

automobilů byl i v roce 2007 výrazně ovlivněn pokračujícím nárůstem dovozu 

ojetých vozů, a to zejména v souvislosti se změnou legislativy z července roku 

2006. Celkem bylo registrováno 213 tisíc ojetých vozů. 



 

 77 

 
 

6. Návrhy a opatření 

Následující kapitola je zaměřena na komplexní vyhodnocení finanční pozice a 

výkonnosti společnosti Škoda Auto včetně návrhu opatření vedoucích k ozdravění 

problematických oblastí. Dále obsahuje návrh vhodných finančních ukazatelů pro 

prezentaci ve výroční zprávě společnosti. 

 

6.1 Vyhodnocení finanční pozice  

Majetková struktura prodělala v letech 2004 - 2007 významnější změnu – vzrostl 

podíl krátkodobých aktiv na celkových aktivech společnosti. V majetkové struktuře 

společnosti převažují dlouhodobá aktiva, což je odrazem  technické náročnosti 

odvětví, ve kterém společnost působí. Nejvyšší částku z dlouhodobých aktiv 

představují stroje, přístroje a zařízení. Uvedená skutečnost koresponduje 

s potřebami kapitálového vybavení při provozování  hlavní podnikové činnosti, 

kterou je výroba osobních automobilů. Značné konkurenční tlaky v odvětví 

automobilového průmyslu a nárůst využívání high-tech technologií ve výrobě se 

odrazily také zastoupení významnějšího podílu nehmotného dlouhodobého 

majetku, který z větší části tvoří výsledky vývoje a licence. Na straně krátkodobých 

aktiv je nejvýznamněji zastoupena položka Ostatní pohledávky a finanční aktiva, 

která obsahuje především krátkodobé půjčky poskytnuté společnostem koncernu 

Volkswagen.  

 

Ve sledovaném období 2004 - 2007 dosáhla celková aktiva mírného nárůstu. Na 

tomto nárůstu se podílel větší měrou nárůst krátkodobého majetku. V rámci 

krátkodobého majetku byl nejvyšší nárůst zaznamenán u ostatních pohledávek a 

finančních aktiv a to v důsledku zvýšení volných peněžních prostředků, které byly 

alokovány na krátkodobé půjčky poskytnuté společnostem koncernu Volkswagen. 

Uvedený vývoj je odrazem zejména rekordních objemů prodeje a optimalizačních 

opatření v oblasti výrobních nákladů. Pohledávky z obchodních vztahů vykazovaly 

ve sledovaném období 2004 - 2007 kolísavý trend. Po meziročním poklesu 

v letech 2004 - 2006 došlo v roce 2007 k nárůstu těchto pohledávek a to o necelé 

2 mld. Kč (+35,6%). Vzhledem k faktu, že uvedený relativní nárůst pohledávek 
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nekoresponduje s nárůstem tržeb lze doporučit pro optimalizaci financování 

zapojení dalších významných odběratelů do procesu faktoringu. 

 

U dlouhodobých aktiv byl zaznamenán, v letech 2004 - 2006 meziročně mírný 

pokles, což svědčí o růstu stupně využití základních výrobních prostředků. Naopak 

zlom nastal v období 2007, kdy dlouhodobá aktiva vzrostla téměř o 3 mld. Kč. 

Tento nárůst lze vysvětlit potřebou nových výrobních kapacit a to jak v důsledku 

rostoucí poptávky po stávajících modelech značky Škoda, tak rozšiřováním 

výrobkového portfolia o nové modely. Společnost investovala v roce 2007 

především do nové modelové řady Superb, dále do rozšíření výrobních závodů 

v Rusku a Indii a infrastruktury. Míra investic ve výši 4,9 % procent z obratu 

společnosti dokládá její růstový potenciál a konkurenceschopnost v daném oboru 

podnikání.  

 

Aby byla analýza finanční pozice společnosti pokud možno co nejkompletnější, je 

potřeba uvést i výsledky ukazatelů aktivity. Z výsledků ukazatelů aktivity je patrné, 

že se společnost snaží zbytečně nevázat kapitál ve formě zásob a stále ve větší 

míře využívá k splácení pohledávek služeb faktoringových společností. 

 

S logiky bilanční rovnice vyplývá, že stejně jako se vyvíjela celková aktiva, došlo 

ke stejnému vývoji i na straně pasiv. Z výsledků horizontální analýzy vyplynulo, že 

zatímco byl v roce 2004 podíl jednotlivých složek kapitálu na celkovém kapitálu 

ještě vyrovnaný, tak v posledním sledovaném roce již významně převažovaly 

vlastní zdroje. Uvedený vývoj byl dán zejména rekordními výsledky a postupným 

oddlužováním – splácením jednotlivých tranší emitovaných dluhopisů. Tento vývoj 

kapitálové struktury lze dokumentovat i na ukazatelích zadluženosti. Z pohledu 

zadluženosti si společnost vedla poměrně dobře v celém sledovaném období. 

Z tohoto vývoje je patrné, že se celková zadluženost společnosti v jednotlivých 

letech neustále snižuje. Jak z výsledků základní analýzy, tak z výsledků analýzy 

na bázi poměrových ukazatelů lze usoudit, že společnost stále ve větší míře 

využívá k financování svých podnikatelských aktivit vlastních zdrojů.  
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I když se vývoj kapitálové struktury jeví na první pohled jako příznivý - společnost 

v jednotlivých letech snižuje své zadlužení, lze konstatovat, že společnost je tzv. 

„překapitalizovaná“. Je to dáno zejména vlastnickou strukturou - společnost má 

jednoho hlavního akcionáře. Obecně známým faktem je, že náklady na vlastní 

kapitál bývají často vyšší, než náklady na kapitál cizí. Z toho důvodu lze doporučit 

zavést standardní procesy řízení vlastního kapitálu (např. metody VAR) a zvážit 

možnost zapojit do financování dlouhodobých zdrojů více cizího kapitálu.  

 

Na závěr hodnocení finanční pozice jsou uvedeny výsledky ukazatelů likvidity a 

bankrotního indexu, které jsou jedním z důležitých parametrů při zhodnocení 

celkového finančního zdraví podniku. Škoda Auto ve všech ukazatelích likvidity 

prokázala, že je bezesporu schopna pokrýt své krátkodobé závazky. Všechny 

ukazatelé likvidity vyšly nad doporučovanou hranicí. Společnost má také dostatek 

čistého pracovního kapitálu.  

Altmanův index vykazuje ve sledovaných obdobích velmi vyrovnané výsledky, 

podle kterých se společnost nachází v třetí zóně, což znamená, že se v blízké 

budoucnosti nepředpokládá, že by se společnost měla dostat do finančních potíží. 

 

 

6.2. Vyhodnocení výkonnosti  

Rentabilita aktiv zaznamenala ve všech sledovaných obdobích vzrůstající 

tendenci. Důvodem příznivého vývoje v těchto letech jsou rekordní hospodářské 

výsledky v čitateli. V roce 2004 společnost vydělala na 1Kč investic 6 haléřů, v 

roce 2005 téměř 12 haléřů a v roce 2006 14 haléřů a v roce 2007 dokonce 18 

haléřů. Tzn. že společnost stále efektivněji využívá kapitál k navýšení zisku. 

Stejně tak dochází i ke zvyšování hodnoty rentability vlastního kapitálu. Škoda v 

rámci tohoto ukazatele vykazuje ve všech třech letech nadprůměrných hodnot díky 

pozitivně se zvyšujícímu zisku. V roce 2006 tento ukazatel dosáhl hodnoty 18,8 % 

v roce 2007 téměř 24 %. Rentabilita úhrnného vloženého kapitálu je velice 

důležitým ukazatelem pro podniky kladoucí si za cíl maximalizaci zisku při dané 

úrovni vloženého kapitálu. Vypočtené hodnoty poukazují na rostoucí profitabilitu 
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podnikových činností. V roce 2005 dosáhl tento ukazatel výše 9,4 %, v roce 2006  

to bylo dokonce již 12,5 %, a v roce 2007 16,1 %, což je nárůst o více než 3,5 %. 

 

Závěrem lze konstatovat, že veškeré sledované ukazatele rentability dynamicky 

rostly. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u ukazatele rentability vlastního kapitálu, 

který vypovídá o výnosnosti kapitálu vloženého vlastníky. Z pohledu vlastníků se 

společnost jeví jako velice výhodná investice. Vložený kapitál je reprodukován 

s vyšší intenzitou, než sebou přináší riziko investice. Výnosová míra investice 

několikanásobně převyšuje míru výnosu bezrizikové alokace kapitálu na finančním 

trhu. 

 

 

6.3 Návrh vhodných ukazatelů pro prezentaci ve VZ 

Jedním ze základních kritérií výběru ukazatelů byla především jeho 

transparentnost a možnost jeho jednoduché interpretace. Z důvodu požadavku 

mezipodnikového srovnání v rámci ČR byla dalším důležitým kritériem pro výběr 

ukazatele jeho frekvence ve VZ ostatních společností.  

 

S ohledem na fakt, že se společnost jeví ve všech základních parametrech 

finančního zdraví nadprůměrná a bezproblémová nebylo tedy rozhodujícím 

kritériem dosažení příznivé hodnoty ukazatele. 

 

Na základě výše uvedených kritérii byly doporučeny pro prezentaci ve VZ 

následující ukazatele: 

 

Ø rentabilita tržeb před zdaněním 

Ø rentabilita tržeb po zdanění 

Ø rentabilita investovaného kapitálu 
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7. Závěr  

Tématem diplomové práce bylo posouzení finanční situace společnosti Škoda 

Auto. 

 

Společnost Škoda Auto je jednou z nejvýznamnějších společností v České 

republice. Autorka pracuje ve společnosti na oddělení Účetní závěrka a externí 

výkaznictví a podílí se na přípravě a zpracování finanční části výroční zprávy 

společnosti. Pro rozšíření informační hodnoty výroční zprávy pro externí uživatele, 

bylo managementem rozhodnuto doplnit jednu z kapitol výroční zprávy o vybrané 

ukazatele finanční analýzy. 

 

Cílem diplomové práce bylo komplexně vyhodnotit finanční pozici a výkonnost 

společnosti Škoda Auto a navrhnout vhodné finanční ukazatele pro doplnění do 

výroční zprávy společnosti. 

 

Pro naplnění cíle práce byla zvolena aplikace následujících metod finanční 

analýzy:  

Ø horizontální a vertikální finanční analýza, 

Ø ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity 

Ø Du pontův rozklad 

Ø Altmanův index 

 

Data pro analýzu byla čerpána z výročních zpráv společnosti, zejména 

z finančních částí, která obsahují účetní závěrky dle IFRS. Hodnoty jednotlivých 

ukazatelů finanční analýzy byly porovnávány jak v časové řadě, tak 

s doporučenými hodnotami ukazatelů pro odvětví průmyslu. Finanční analýza 

společnosti byla provedena celkem za čtyři účetní období 2004 – 2007. S ohledem 

na komplexní zhodnocení byla provedena také SWOT analýza společnosti. 
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Na základě výsledků finanční analýzy (viz kap. č. 4) byly vyvozeny závěry pro 

jednotlivé oblasti. Pro problematické oblasti byly navrženy doporučení, jejichž 

realizace by měla vést zejména k optimalizaci kapitálové struktury. 

 

Co se týče finanční pozice má společnost vyrovnanou majetkovou strukturu a 

nejeví ani známky předlužení, které by mohlo ovlivnit v blízké budoucnosti její 

finanční stabilitu. Společnost není vystavena téměř žádnému úvěrovému zatížení. 

Na základě výsledků Altmanova indexu se dá usoudit, že si společnost i 

v následujících letech udrží tento pozitivní trend a nepředpokládá se, že by se 

dostala do finančních potíží. Na druhé straně se jeví společnost jako 

překapitalizovaná, což vyplývá z faktu, že je vlastněna jediným akcionářem. Z toho 

důvodu lze doporučit zavést standardní procesy řízení vlastního kapitálu (např. 

metody VAR) a zvážit možnost zapojit do financování dlouhodobých zdrojů více 

cizího kapitálu.  

 

Ohledně hodnocení výkonnosti lze konstatovat, že veškeré ukazatele rentability ve 

sledovaném období dynamicky rostly. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u 

ukazatele rentability vlastního kapitálu, který vypovídá o výnosnosti kapitálu 

vloženého vlastníky. Z pohledu vlastníků se společnost jeví jako velice výhodná 

investice. Výnosová míra investice několikanásobně převyšuje míru výnosu 

bezrizikové alokace kapitálu na finančním trhu. 

 

Výsledky SWOT analýzy ukázaly, že společnost zaujímá významné postavení na 

českém trhu, a díky své dlouholeté tradici se pro její produkty rozhoduje stále více 

zákazníků. Díky svým kvalitním výrobkům dokáže prorazit i na mnoha nových 

zahraničních trzích. Společnost má velkou příležitost prorazit na asijské trhy, kde 

poptávka není ještě zcela uspokojena. 

 

Pro doplnění do výroční zprávy společnosti byly navrženy následující ukazatele:  

Ø rentabilita tržeb před zdaněním 

Ø rentabilita tržeb po zdanění 

Ø rentabilita investovaného kapitálu 
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Závěrem lze konstatovat, že v současné době se společnost nachází ve velmi 

dobré finanční kondici a naplňuje své strategické cíle jak v oblasti trhů, tak 

v oblasti produktů. Na základě vývoje jednotlivých ukazatelů lze vyvodit, že ani 

v blízké budoucnosti by neměla být finanční stabilita a solventnost společnosti 

ohrožena.  



 

 84 

 
 

Seznam použité literatury: 

[1]  GRÜNWALD, R., Finanční analýza a plánování podniku. 1.vyd. Praha: Ediční 

oddělení VŠE, 1996. ISBN 80-7079-257-4. 

[2]  VALACH, J. aj., Finanční řízení podniku. 1.vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 1997. 

ISBN 80-901991-6-X. 

[3]  STROUHAL, J., Finanční řízení firmy v příkladech. 1.vyd. Praha: Computer 

Press, a.s., 2006. ISBN 80-251-0913-5. 

[4]  KISLINGEROVÁ, E. aj., Manažerské finance. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 

ISBN 80-7179-802-9. 

[5]  JÁČOVÁ, H., DUBOVÁ, M. Vybrané problémy finančního řízení podniku. 

1.vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN 80-7083-909-0. 

[6]  JÁČOVÁ, H., Finanční řízení podniku [Přednášky z předmětu]. Technická 

univerzita v Liberci: 2006/2007. 

[7]  SYNEK, M. aj., Manažerská ekonomika. 3.vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 

2003. ISBN 80-247-0515-X. 

[8]  STROUHAL, J. Finanční analýza na bázi účetních výkazů [odborný seminář]. 

Studio W v Praze: 13.11.2007. 

[9]  REES, B., Financial Analysis. 1.vyd. Harlow England: Prentice Hall, 1995. 

ISBN 0-13-288283-3. 

[10]  Výroční zprávy ŠKODA AUTO a.s. 2007, 2006, 2005. 

[11]  Škoda Auto a.s. [online]. Dostupné z: <http://www.intranet.cz> 

[12]  H1.cz [online]. [cit. 15.1.2007]. Dostupné z:<http://firemniweb.h1.cz/> 

[13]  ICARO Consulting [online]. [cit. 28.4.2008]. Dostupné z: <http://icaro.cz>  

http://www.intranet.cz
http://firemniweb.h1.cz/
http://icaro.cz


 

 85 

 
 

 
Seznam tabulek a grafů 

Tabulka č. 1 Rozvaha společnosti Škoda Auto (v mil. Kč) 

Tabulka č. 2 Horizontální analýza rozvahy  

Tabulka č. 3 Vertikální analýza rozvahy (v %) 

Tabulka č. 4 Výkaz zisku a ztráty společnosti Škoda Auto (v mil. Kč) 

Tabulka č. 5 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

Tabulka č. 6 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (v %)  

Tabulka č. 7 Výpočet vybraných ukazatelů rentability (v mil. Kč) 

Tabulka č. 8 Du Pontův rozklad základní (v %) 

Tabulka č. 9 Du Pontův rozklad rozšířený (v %) 

Tabulka č. 10 Finanční páka  

Tabulka č. 11 Výpočet vybraných ukazatelů likvidity (v mil. Kč) 

Tabulka č. 12 Výpočet vybraných ukazatelů aktivity (v mil. Kč) 

Tabulka č. 13 Výpočet vybraných ukazatelů zadluženosti (v mil. Kč) 

Tabulka č. 14 Výpočet pomocí Altmanova indexu (v mil. Kč) 

Tabulka č. 15 Výpočet čistého pracovního kapitálu Škoda Auto (v mil. Kč) 

 

Graf č. 1 Vývoj majetkové struktury Škoda Auto v letech 2004 - 2007 (v mil. Kč) 

Graf č. 2 Vývoj struktury aktiv v letech 2004 – 2007 (v %) 

Graf č. 3 Vývoj kapitálové struktury Škoda Auto v letech 2004 – 2007 (v mil. Kč) 

Graf č. 4 Vývoj struktury pasiv v letech 2004 - 2007 (v %) 

Graf č. 5 Vývoj jednotlivých kategorií výsledku hospodaření (v mil. Kč) 

Graf č. 6 Vývoj vybraných ukazatelů rentability Škoda Auto ( v %) 

Graf č. 7 Analýza finanční páky 

Graf č. 8 Vývoj vybraných ukazatelů likvidity ve Škoda Auto  

Graf č. 9 Vývoj ukazatelů doby obratu ve Škoda Auto (ve dnech) 

Graf č. 10 Vývoj ukazatelů obratu ve Škoda Auto  

Graf č. 11 Vývoj celkové zadluženosti Škoda Auto (v %) 

Graf č. 12 Vývoj struktury pracovního kapitálu ve Škoda Auto (v mil. Kč) 



 

 86 

 
 

 

Seznam příloh: 

A. Účetní výkazy společnosti Škoda k 31.12.2007 

A.1 Rozvaha 

A.2 Výkaz zisku a ztráty 

A.3 Výkaz změn vlastního kapitálu 

A.4 Výkaz peněžních toků 

B.  Organizační struktura společnosti 

C.  Výpis z obchodního rejstříku 

D.  Vývoj tržeb a provozního výsledku v letech 2003 – 2007 – ukázka prezentace 

z bilanční tiskové konference 13.3.2008 

E.  Očekávané události roku 2008 



 

 87 

 
 

 


