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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybrané společnosti 

PRESMONT REAL s.r.o. za období 2007 – 2011. Finanční analýzu jsem zpracoval 

poměrovými ukazateli rentability, likvidity a aktivity. 

V první části této práce vás seznámím s vybranou společností a s její činnosti, 

dále jsou v této práci zpracovány teoretické pojmy finanční analýzy. V druhé části této 

práce jsou provedeny výpočty jednotlivých finančních ukazatelů, které jsou následně 

vyhodnoceny.  

Klíčová Slova: Finanční analýza, finanční ukazatele, likvidita, rentabilita, aktivity 

Summary 

The bachelor thesis is concerned with a financial analysis of the selected company 

PRESMONT REAL s.r.o over the period of time from 2007 to 2011. The financial analysis 

was processed by the ratio analysis of rentability, liquidity and activity.  

The first part of the thesis will acquaint you with the selected company and with 

its activities. Further, theoretical terms of financial analysis are also covered. In the second 

part of the thesis, calculations of individual financial indicators have been made, which are 

evaluated subsequently.  
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Seznam použitých zkratek 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

EBIT  zisk před zdanění a úroky 

ROA  rentabilita vložených prostředků 

ROE  rentabilita vlastního kapitálů 

ROS  rentabilita tržeb 

VH  výsledek hospodaření 

Tis.  Tisíce 

Kč  Korun českých 

Tzv.  tak zvané 

Sb.   sbírka 
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1 Úvod  

Finanční analýza je nedílnou části řízení společnosti. Podstatou finanční analýzy 

je kontrola hospodaření společnosti. Vstupními daty pro finanční analýzu je rozvaha a 

výkaz zisku a ztráty společnosti. Finanční analýza slouží především pro rozhodováni 

společnosti, a také muže informovat další subjekty jako jsou třeba věřitelé, banky, 

vlastníky a další subjekty.  

Hlavním úkolem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví podniku, a 

to především pomoci analýzy likvidity, zadluženosti, aktivity a rentability v letech 2007 - 

2011. Pro tuto bakalářskou práci jsem si vybral společnost PRESMONT REAL s.r.o., tato 

společnost se zabývá dokončovacími pracemi ve stavebnictví. Tuto bakalářskou práci jsem 

rozdělil do pěti kapitol. 

Po úvodu následuje druhá kapitola této práce, ve které se zaměřím na krátkou 

charakteristiku společnosti PRESMONT REAL s.r.o. zde uvedu základní identifikační  

údaje společnosti, dále její odborné činnosti kterými se zabývá, a služby které poskytuje. 

Třetí kapitolu této práce jsem rozdělil do dvou části, teoretickou a praktickou část. 

V první části se budu věnovat teoretickému řešení finanční analýzy, jako například: 

rozdělením jednotlivých metod finanční analýzy, zdroji informací finanční analýzy 

(vstupními daty), a uživateli analýzy. Ve druhé části provedu praktické výpočty 

jednotlivých finančních ukazatelů, a to dosazením hodnot získaných s rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty do obecných vzorců. 

Ve čtvrté kapitola této bakalářské práce se zaměřím na vyhodnocení výsledku 

finanční analýzy, které provedu srovnáním jednotlivých výsledků s doporučenými 

hodnotami.   

V páté závěrečné kapitole této bakalářské práce zhodnotím veškerý ekonomický 

vývoj společnosti, ve zvoleném časovém období 2007 -2011. 
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2 Charakteristika vybraného podniku 

Společnost PRESMONT REAL s.r.o. se sídlem 5. Května 782, Frýdlant nad 

Ostravicí, založena dne 3.1. 2007. Jediným majitel a zároveň jednatelem společnosti je 

Ivana Suchánková. Jedná se o malou stavební společnost, která se zabývá dokončovacími 

pracemi ve stavebnictví.  

2.1 Identifikační údaje společnosti 

Obchodní firma:  PRESMONT REAL s.r.o. 

Identifikační číslo:  27787486 

Sídlo:   5. května 782 

Frýdlant nad Ostravicí, 739 11 

Datum vzniku:  3.1. 2007 

Základní kapitál:  200000,- Kč 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Ostravě oddíl C, vložka 41731 

2.2 Předmět podnikání 

- kompletační a dokončovací práce 

- ostatní specializované stavební činnosti j. n. 

- zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

- maloobchod v nespecializovaných prodejnách 

- ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách 

- účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství 

- ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 
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3 Finanční analýza 

Finanční analýza ( finanční rozbor ) představuje, systematický rozbor získaných 

dat, které jsou obsaženy v účetních výkazech, zahrnuje v sobě hodnocení firemní 

minulosti, současnosti a předpovídá budoucí finanční podmínky. Finanční analýza,  je 

důležitou součástí finančního řízení podniku, protože zajišťuje zpětnou vazbu mezi 

předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. [3] 

 Hlavním smyslem finanční analýzy je prověřit finanční zdraví podniku, vytvořit 

základ pro finanční plán a provést diagnózu finančního hospodaření podniku, a připravit 

podklady pro rozhodování o fungování celého podniku. Pravidelně prováděná finanční 

analýza dokáže odhalit případné poruchy finanční rovnováhy v době, kdy je možné 

různými řídícími zásahy tyto poruchy napravit. Proto je finanční analýze věnována náležitá 

pozornost. [4] 

K základním cílům finančního řízení podniku patří dosahování finanční stability, 

Schopnosti vytvářet zisk, zhodnotit vloženy kapitál a zajistit přírůstek majetku. [3] 

Vstupní data pro finanční analýzu poskytuje finanční účetnictví, vnitropodnikové 

účetnictví, ekonomické statistiky a dále lze také použít údaje z peněžního a kapitálového 

trhu. [4]  

3.1 Historie finanční analýzy 

Historie finanční analýzy se datuje od vzniku prvních peněz, a její vznik byl ve 

Spojených státech amerických. První analýzy byly pouze teoretické, s praktickou analýzou 

neměly nic společného. Struktura finanční analýzy procházela různými změnami 

v závislosti na požadavcích, největší změny přišly se zavedením počítačů, se kterými došlo 

ke změně matematických principů.  V české republice se finanční analýza poprvé objevila 

pod pojmem ,,analýza bilanční´´. Nejdelší tradici má finanční analýza v zemích 

s rozvinutou tržní ekonomikou, a je nedílnou součástí řízení podniku. Mezi základní cíle 

finančního řízení patří dosažení finanční stability. [3] 
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3.2 Finanční ukazatele 

Finanční ukazatelé jsou nejjednodušší nástroje finanční analýzy, protože nám 

dávají odpovědi na otázky ohledně finančního zdraví podniku. Mohou také informovat 

potencionální investory o likviditě a solventnosti podniku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schéma 1: Uživatele finanční analýzy a její zaměření [3] 

 

Všichni uživatelé před zpracováním analýzy musí formulovat cíl, ke kterému 

hodlají vypracovanou analýzou dospět, podle těchto cílů si volím takovou metodu, která 

bude odpovídat jak s časové náročnosti, tak i s finanční náročnosti, z pohledu nákladů na 

její vypracování. [3]  

Uživatelé finanční analýzy 

 
Formulace cílů 

 

Zaměření analýzy a výběr metod 

 

Ukazatele a jiné nástroje 

 

vlastník věřitel managment 

Provozní analýza 

Řízení zdrojů 

Ziskovost  

Ziskovost 

 
Kapitálové výnosy 

Tržní ukazatele 

Likvidita  

Zadluženost  



Jiří Slanina: Finanční analýza  

2014  5 

 

3.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Úspěšnost finanční analýzy je závislá na kvalitě použitých vstupních informacích. 

Měly by být komplexní, ale také kvalitní je třeba podchytit všechna data které by mohla 

zkreslit výsledek hodnocení finančního zdraví podniku. Podstatou finanční analýzy je 

prověřit finanční zdraví podniku a vytvoření základu pro finanční plán. Pro úspěšný 

začátek zpracování finanční analýzy, jsou důležité tyto účetní výkazy.  [3] 

- rozvaha 

- výkaz zisku a ztráty 

- výkaz cash flow 

3.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkaz, ve kterém je za bilanční formou zachycen stav 

dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich 

financováni (pasiva) vždy k určitému datu. Nejčastěji se rozvaha sestavuje k poslednímu 

dni každého roku.  

Při analýze rozvahy budeme sledovat: 

- Stav a vývoj bilanční sumy 

- Strukturu aktiv, její vývoj a přiměřenost velikosti jednotlivých položek 

- Strukturu pasiv, její vývoj s důrazem na podíl vlastního kapitálu, 

bankovních a dodavatelských úvěrů 

- Relace mezi složkami aktiv a pasiv 
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Tabulka 1: Struktura rozvahy [3] 

Rozvaha k 31.12. 20XX 

Aktiva ( majetková struktura ) Pasiva ( finanční struktura ) 

Stála aktiva Vlastní kapitál 

Dlouhodobý hmotný majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý finanční majetek Rezervní a ostatní fondy ze zisku 

Oběžná aktiva Výsledek hospodaření minulých let 

Zásoby Výsledek hospodaření běžného období 

Krátkodobé pohledávky Cizí zdroje 

Krátkodobý finanční majetek Dlouhodobé závazky 

Ostatní aktiva Dlouhodobé bankovní úvěry 

Časové rozlišení  Krátkodobé závazky 

 Rezervy 

 Ostatní pasiva 

 Časové rozlišení 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

 

3.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za 

určité období. Je vněm zachycen pohyb nákladů a výnosů, Tento účetní výkaz se sestavuje 

v pravidelných intervalech, nejčastěji vždy ke konci každého účetního období. Ve struktuře 

výkazu zisku a ztrát můžeme najít více stupňů výsledku hospodaření. Výsledky 

hospodaření se od sebe liší tím, které náklady a výnosy do jejich struktur vstupují.  [3] 

Členění výkazu zisku a ztráty 

- VH provozní 

- VH z finančních operací 

- VH za běžnou činnost 

- VH mimořádný 
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- VH za účetní období [3] 

3.3.3 Výkaz cash flow  

Výkaz cash flow je účetní výkaz, který bilanční formou srovnává zdroje tvorby 

peněžních prostředků (příjmy) s  výdaji, za určité období. Posuzuje skutečnou finanční 

situaci a poskytuje informace o peněžních tocích spojených s výrobní činnosti podniku, 

během daného účetního období. [4] 

Rozděluje se do tří základních skupin 

- Provozní činnost 

- Investiční činnost 

- Finanční činnost 

Nejdůležitější časti tohoto výkazu je část provozní činnosti, protože umožňuje 

zjistit, jestli výsledek hospodaření za běžnou činnost odpovídá skutečně vydělaným 

penězům. Investiční činnost nám představuje výdaje týkající se pořízení investičního  

majetku a struktury těchto výdajů, ale i rozsah příjmu z prodeje investičního majetky, který 

je vykazován v tomto výkazu. Ve finanční činnost dochází k hodnocení vnějšího 

financování, tedy pohybu dlouhodobého kapitálu. [3] 

 

3.4 Analýza poměrovými ukazateli 

Analýza poměrovými ukazateli je nejčastěji používaný způsob analýzy, protože 

analýzy poměrovými ukazateli vychází ze základních účetních výkazů [3] 

3.4.1 Analýza likvidity 

Ukazatel likvidity je schopnost firmy uspokojit (vyrovnat) své splatné závazky 

včas. Nedostatečná likvidita způsobuje, že podnik není schopen hradit své běžné závazky, 

a to může vést k bankrotu podniku. [2] 
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Tabulka 2 Analýza likvidity 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Pohotové platební prostředky v tis.[Kč] 3479 87 134 253 201 

Krátkodobé pohledávky v tis. [Kč] 5 256 104 34 531 

Oběžná aktiva v tis. [Kč] 3484 557 545 999 1 207 

Krátkodobé závazky v tis. [Kč] 3423 281 668 1 160 200 

Okamžitá likvidita 1,02 0,30 0,20 0,22 1,01 

Běžná likvidita 1,02 1,22 0,36 0,25 3,66 

Celková likvidita 1,02 1,98 0,82 0,86 6,04 

[vlastní zpracování] 

 

Okamžitá likvidita  

(Cash Position Ratio) Nebo taky nazývána jako likvidita prvního stupně, je 

považována za nejpřísnější likvidni ukazatel. Udává schopnost zaplatit své krátkodobé 

závazky ihned, je vyjádřena poměrem finančního majetku a krátkodobých závazků. 

Doporučená hodnota je v rozmezí od 0,9 do 1,1. [1] 

Obecně: 

Okamžitá likvidita = 
krátkodobý finanční majetek

krátkodobé závazky
 [1] 

Výpočet: 

Okamžitá likvidita (2007) = 
3479

3423
= 1,02 

Okamžitá likvidita (2008) = 
87

281
= 0,30 
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Okamžitá likvidita (2009) = 
134

668
= 0,20 

Okamžitá likvidita (2010) = 
253

1160
= 0,22 

Okamžitá likvidita (2011) =
201

200
= 1,01 

Běžná likvidita  

Také se může nazývat solventnost. Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku, kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele. Doporučená 

hodnota je v rozmezí 1,8 – 2,5. Čím vyšší hodnota tím menší riziko platební neschopnosti. 

[6] 

Obecně: 

Běžná likvidita = 
pohotové platební prostředky + krátkodobé pohledávky

krátkodobé závazky
  

[1] 

Výpočet 

Běžná likvidita (2007) = 
3479+5

3423
= 1,02 

Běžná likvidita (2008) = 
87+256

281
= 1,22 

Běžná likvidita (2009) = 
134+104

668
= 0,36 

Běžná likvidita (2010) = 
253+34

1160
= 0,25 

Běžná likvidita (2011) = 
201+531

200
= 3,66 
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Celková likvidita  

Tento ukazatel nám udává, kolikrát jsou krátkodobé závazky společnosti pokryty 

oběžnými aktivy. Doporučena hodnota je mezi 1,5 – 2,5. [1] 

Obecně: 

Celková likvidita = 
oběžná aktiva 

krátkodobé závazky
 [1] 

Výpočet: 

Celková likvidita (2007) = 
3484

3423
= 1,02 

Celková likvidita (2008) = 
557

281
= 1,98 

Celková likvidita (2009) = 
545

668
= 0,82 

Celková likvidita (2010) = 
999

1160
= 0,86 

Celková likvidita (2011) = 
1207

200
= 6,04 

 

3.4.2 Analýza zadluženosti 

Ukazatel zadluženosti měří rozsah, v jakém podnik užívá k financování aktiv ve 

své činnosti cizí zdroje (dluh). Zadluženost měříme dvěma způsoby 

1. Vycházíme z rozvahy a počítáme rozsah, ve kterém dluhy financují aktiva 

Zadluženost = 
celkový  dluh (cizí zdroje)

celková  aktiva
∗ 100 [%] [2] 
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Tabulka 3 Analýza zadluženosti 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Vlastní kapitál v tis. [Kč] 61 -161 -207 -230 -170 

Celková aktiva v tis. [Kč] 3484 699 687 1 434 1 644 

Cizí zdroje v tis. [Kč] 3423 845 848 1 618 1 700 

Stálá aktiva v tis.[Kč] 0 140 140 433 433 

Celková zadluženost [%] 98,24 120,88 120,88 112,83 103,40 

Zadluženost vlastního kapitálu [%] 5,61 -52,48 -40,96 -70,34 -53,12 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 

[%] 

1,75 -23,03 -30,13 -16,03 -10,34 

Podíl stálých aktiv [%] - 20,02 20,37 20,19 26,33 

[vlastní zpracování] 

 

Celková zadluženost 

Obecně: 

Celková zadluženost = 
cizí zdroje

celková aktiva
∗ 𝟏𝟎𝟎 [%] [𝟏]  

Výpočet: 

Celková zadluženost 2007 = 
3423
3484

∗ 100 = 98,24%  

Celková zadluženost 2008 = 
845
699

∗ 100 = 120,88% 

Celková zadluženost 2009 = 
848
687

∗ 100 = 120,88% 

Celková zadluženost 2010 = 
1 618
1 434

∗ 100 = 112,83% 

Celková zadluženost 2011 = 
1 700
1 644

∗ 100 = 103,40% 
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Zadluženost vlastního kapitálu 

Obecně: 

Zadluženost vlastního kapitálu = 
cizí zdroje

vlastni kapitál
∗ 𝟏𝟎𝟎[%] [𝟏]  

Výpočet: 

 Zadluženost vlastního kapitálu 2007 = 
3423

61
∗ 100 = 5,61% 

 Zadluženost vlastního kapitálu 2008 = 
845

-161
∗ 100 = −52,48% 

 Zadluženost vlastního kapitálu 2009 = 
848

-207
∗ 100 = −40,96% 

 Zadluženost vlastního kapitálu 2010 = 
1 618

-230
∗ 100 = −70,34% 

 Zadluženost vlastního kapitálu 2011 = 
1 700

-170
∗ 100 = −53,12% 

 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 

Obecně: 

  Podíl vlastních zdrojů na aktivech = 
vlastni kapitál

celková aktiva
∗ 𝟏𝟎𝟎 % [1] 

Výpočet: 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 2007 = 
61

3484
∗ 100 = 1,75[%] 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 2008 = 
-161

699
∗ 100 = −23,03[%] 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 2009 = 
-207

687
∗ 100 = −30,13[%] 
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Podíl vlastních zdrojů na aktivech 2010 = 
-230

1 434
∗ 100 = −16,03[%] 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 2011 = 
-170

1 644
∗ 100 = −10,34[%] 

Podíl stálých aktiv 

Obecně: 

Podíl stálých aktiv = 
stálá aktiva

celková aktiva
∗ 𝟏𝟎𝟎 % [1] 

Výpočet: 

Podíl stálých aktiv 2007 = 
0

3484
∗ 100 = 0[%] 

Podíl stálých aktiv 2008 = 
140
699

∗ 100 = 20,02[%] 

Podíl stálých aktiv 2009 = 
140
687

∗ 100 = 20,37[%] 

Podíl stálých aktiv 2010 = 
433

1 434
∗ 100 = 30,19[%] 

Podíl stálých aktiv 2011 = 
433

1 644
∗ 100 = 26,33[%] 

3.4.3 Analýza aktivity 

Ukazatel aktivity měří, jak podnik dokáže využívat investované finanční 

prostředky a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. 

Těmito ukazateli se vyjadřuje nejčastěji počet obrátek jednotlivých složek zdrojů, aktiv 

nebo dobu obratu. Jejich rozbor slouží k hledáni, odpovědi na otázku, jak hospodaříme 

s aktivy a s jejich jednotlivými složkami. [3] 
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Tabulka 4: Analýza aktivity 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Zásoby v tis. [Kč] 0 214 307 712 475 

Tržby v tis. [Kč] 0 0 219 108 60 

Krátkodobé pohledávky v tis. [Kč] 5 256 104 34 531 

Krátkodobé závazky v tis. [Kč] 3423 281 668 1 160 200 

Obrat zásob - - 0,713 0,151 0,126 

Doba obratu zásob - - 256,68 54,36 45,36 

Doba obratu pohledávek - - 173,33 114,90 322,41 

Doba obratu závazků - - 113,33 392,03 121,66 

[vlastní zpracování] 

 

Obrat zásob 

 Tento ukazatel oznamuje kolikrát, je každá položka zásob během roku prodána a 

opětovně naskladněna. [1] 

Obecně: 

Obrat zásob = 
tržby

zásoby
   𝐩𝐨č𝐞𝐭 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭ů 𝐳𝐚 𝐫𝐨𝐤  [𝟏] 

Výpočet: 

Obrat zásob 2009 = 
219
307

= 0,713 [ počet obratů za rok] 

Obrat zásob 2010 = 
108
712

= 0,151 [ počet obratů za rok] 

Obrat zásob 2011 = 
60
475

= 0,126 [ počet obratů za rok] 
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Doba obratu zásob 

 Tento ukazatel nám označuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány 

v podniku do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Obecně je situace 

v podniku dobrá, pokud se obrat zásob zvyšuje a doba obratu zásob snižuje. [1] 

Obecně: 

Doba obratu zásob = 
tržby

zásoby
∗ 𝟑𝟔𝟎 [𝒅𝒏𝒚][1] 

Výpočet: 

Doba obratu zásob 2009 = 
219
307

∗ 360 = 256,68 [𝑑𝑛𝑦] 

Doba obratu zásob 2010 = 
108
712

∗ 360 = 54,36 [𝑑𝑛𝑦] 

Doba obratu zásob 2011 = 
60

475
∗ 360 = 45,36 [𝑑𝑛𝑦] 

Doba obratu pohledávek 

 Tento ukazatel vypovídá, o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán          

ve formě pohledávek, za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny Čím je tento 

ukazatel nižší, tím společnost potřebuje méně zdrojů k financování těchto pohledávek. [1] 

Obecně: 

Doba obratu pohledávek = 
krátkodobé pohledávky

tržby
∗ 𝟑𝟔𝟓 [𝐝𝐧𝐲][1] 

Výpočet: 

Doba obratu pohledávek 2009 = 
104
219

∗ 365 = 173,33 [dny] 

Doba obratu pohledávek 2010 = 
34
108

∗ 365 = 114,90 [dny] 

Doba obratu pohledávek 2011 = 
531
60

∗ 365 = 322,41 [dny] 

 



Jiří Slanina: Finanční analýza  

2014  16 

 

Doba obratu závazků 

 Tento ukazatel měří dobu s jakou společnost průměrně hradí své závazky z 

obchodního styku. Tento ukazatel poskytuje věřiteli informaci o předpokládané platební 

morálce odběratele vyplývající z finančních výkazů. [1] 

Obecně: 

Doba obratu závazků = 
krátkodobé závazky

tržby
∗ 𝟑𝟔𝟓 [𝒅𝒏𝒚][1] 

Výpočet: 

Doba obratu závazků 2009= 
668
219

∗ 365 = 113,33 [𝑑𝑛𝑦] 

Doba obratu závazků 2010= 
1160
108

∗ 365 = 392,03 [𝑑𝑛𝑦] 

Doba obratu závazků 2011= 
200
60

∗ 365 = 121,66 [𝑑𝑛𝑦] 

3.4.4 Analýza výnosnosti (rentability, ziskovosti) 

Rentabilita je schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku. U těchto 

ukazatelů se nejčastěji vychází z výkazu zisku a ztrát a z rozvahy. Tento ukazatel slouží 

k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. Pro finanční analýzu jsou důležité tři 

kategorie zisku: [3] 

1. EBIT – zisk před odečtením úroku a daní 

2. EAT – zisk po zdanění 

3. EBT – zisk před zdaněním (provozní zisk) [3] 
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Tabulka 5: Analýza rentability 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Čistý zisk v tis [Kč] -139 -222 -46 -23 60 

Celková aktiva v tis. [Kč] 3484 699 687 1 434 1 644 

Vlastní kapitál v tis. [Kč] 61 -161 -207 -230 -170 

Tržby v tis. [Kč] - - 219 108 60 

ROS - - - - 1 

ROA - - - - 0,036 

ROE - 1,378 0,222 0,1 - 

[vlastní zpracování] 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 Tento ukazatel nám, udává kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb. 

[1] 

Obecně: 

Rentabilita tržeb (ROS) = 
čistý zisk

tržby
 [1] 

Výpočet: 

ROS 2011 = 
60
60

= 1 

Výnosnost celkových aktiv (ROA) 

 Tento ukazatel vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou schopnost 

nebo produkční sílu, Vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. 

Obecně: 

Výnosnost celkových aktiv (ROA) = 
čistý zisk

aktiva
 [1] 
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Výpočet: 

 ROA 2011 = 
60

1 644
= 0,036 

Výnosnost vlastního kapitálu (ROE) 

 Tento ukazatel nám vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky společnosti. 

Vyjadřuje zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku 

investice. [3] 

Obecně: 

Výnosnost vlastního kapitálu (ROE) = 
čistý zisk

vlastní kapitál
[1] 

Výpočet: 

 ROE 2008 = 
-222

-161
= 1,378 

 ROE 2009 = 
-46

-207
= 0,222 

 ROE 2010 = 
-23

-230
= 0,1 
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4 Vyhodnocení 

4.1 Likvidita 

 

Graf č. 1 Vývoj likvidity ve sledovaných letech 2007 – 2011 [vlastní zpracování] 

 

Okamžitá likvidita 

Doporučená hodnota okamžité likvidity je od 0,9 do 1,1, nejoptimálnějších  

hodnot bylo dosaženo v roce 2007, kdy hodnota okamžité likvidity dosahovala hodnoty 

1,02 a v roce 2011 kdy okamžitá likvidita dosahovala hodnoty 1,01. V těchto letech 

dokázala společnost hradit své závazky včas. V letech 2008, 2009 a 2010 došlo ke 

skokovému poklesu okamžité likvidity. Tento pokles byl zapříčiněn nárůstem 

krátkodobých závazků. V roce 2008 byly krátkodobé závazky 281 tis. Kč, v roce 2009 

byly krátkodobé závazky 668 tis. Kč a v roce 2010 byl krátkodobé závazky  1 160 tis. Kč.  
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Běžná likvidita 

Doporučená hodnota běžné likvidity je v rozmezí od 1,0 do 1,5. Jak  je možno 

vyčíst z grafu č.1, doporučených hodnot společnost dosáhla jen v roce 2007 a 2008, kdy 

hodnoty byly 1,02 a 1,22 poté dochází ke skokovému snížení pod doporučenou hranici a to 

na hodnoty 0,36 v roce 2009, 0,25 v roce 2010 . Tento pokles je zapříčiněný nízkým 

stavem krátkodobých pohledávek. Stav krátkodobých pohledávek v roce 2009 byl 104 tis 

Kč a v roce 2010 byl 34 tis. Kč.  V roce 2011 došlo ke skokovému nárůstu běžné likvidity, 

tento nárůst zapříčinil pokles krátkodobých závazků na 200 tis. Kč viz tab. č. 2. 

Celková likvidita 

Doporučena hodnota celkové likvidity je od 1,5 do 2,5. Této doporučené hodnoty 

se společnosti povedlo dosáhnout jen v roce 2008, kdy hodnota celkové likvidity byla 1,98, 

v ostatních letech se hodnoty pohybovaly pod doporučenou hranici. Tento pokles způsobil 

nárůst krátkodobých závazků. V roce 2011 dochází opět ke skokovému nárůstu celkových 

aktiv nad doporučenou hranici, a to z důvodu poklesu krátkodobých závazků na 200 tis. 

Kč. 
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4.2 Zadluženost 

 

Graf č.  2 Vývoj zadluženosti ve sledovaných letech 2007 – 2011 [vlastní zpracování] 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost společnosti je ve sledovaných letech 2007 – 2011 vysoká.  

Pohybuje v rozmezí od 98,24% až do 120,88%. Toto vysoké zadlužení je způsobeno 

nárůstem cizích zdrojů, a to především krátkodobých závazků společnosti. Nejnižší míra 

zadluženi byla v roce 2007 a to při založení společnosti, míra zadluženosti byla 98,24% 

v dalších dvou letech 2008 a 2009 došlo k mírnému nárůstu zadluženi a to na hodnotu 

120,88%. V letech 2010 a 2011 došlo k poklesu celkové zadluženosti společnosti, a to míra 

celkového zadlužení byla 112,83% a 103,4%.  Tento pokles způsobil nárůst cizích aktiv 

v letech 2010 byly cizí aktiva 1 434 tis. Kč. a v roce 2011 1 644 tis. Kč. 
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Zadluženost vlastního kapitálů 

Zadluženost vlastního kapitálu společnosti se pohybuje ve sledovaném období, od 

nejvyšší hodnoty 5,61% v roce 2007 při založení společnosti, až do záporných hodnot, tyto 

záporné hodnoty jsou způsobeny tím, že v období let 2008 až 2011 vykazovala účetní 

jednotka záporný základní kapitál a nacházel se ve ztrátě viz. tabulka č. 3. Nejvyšší míra 

zadlužení v roce 2010 byla způsobena skokovým nárůstem cizích zdrojů. 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech  

Tímto ukazatelem je vyjádřeno, do jaké míry je společnost schopna krýt 

hospodářský výsledek vlastními zdroji. Nejvyšší hodnota podílu vlastních zdrojů na 

aktivech byla v roce 2007 a to 1,75% v dalších letech dochází k poklesu těchto hodnot. 

Nejnižší hodnota podílu vlastních zdrojů na aktivech byla v roce 2009 a to -30,13%, tyto 

záporné hodnoty byly způsobeny zápornými hodnotami vlastního kapitálu, které účetní 

jednotka vykázala viz. tabulka č. 3. Po vyhodnocení těchto hodnot můžeme, říct že 

společnost není samostatná, není schopna krýt hospodářský výsledek vlastními zdroji.    

Podíl stálých aktiv 

Při založení společnosti v roce 2007, společnost nedisponovala žádnými stálými 

aktivy proto je hodnota stálých aktiv rovna nule, v dalších letech tohoto sledovaného 

období dochází k pozvolnému nárůstu tohoto ukazatele. Nejnižší podíl stálých aktiv, byl  

v roce 2008 stála aktiva v tomto roce jsou 140 tis Kč, v následujícím roku 2009 nedošlo 

k žádným změnám stálých aktiv. V dalších letech dochází k nárůstu stálých aktiv a to 

z důvodu nákupu dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2010 a 2011 byl podíl stálých 

aktiv 26,33% což je nejvíce za celé sledované období. Toto je způsobené největší hodnotou 

stálých aktiv 433 tis. Kč ve sledovaném období.  
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4.3 Aktivita 

 

Graf č. 3 Vývoj aktivity ve sledovaných letech 2007 – 2011 [vlastní zpracování] 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob je doba která uplyne od nákupu po spotřebu zásob, tato doba 

by se měla postupně zkracovat. Ve sledovaném období můžeme pozorovat že doba obratu 

zásob klesá, nejvyšší hodnota je v roce 2009 a to 256,68 dnů a nejnižší hodnota je v roce 

2011 a to 45,36 dnů. V letech 2007 a 2008 nemůžeme zjistit dobu obratu zásob, společnost 

v těchto letech nemá žádné tržby. 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek nám udává průměrnou dobu splatnosti pohledávek. 

V grafu č. 3 můžeme vidět že doba obratu pohledávek je příliš vysoká pohybuje se 

v rozmezí 173,33 – 322,41 dnů, toto je způsobeno nárůstem pohledávek v letech 2009 – 

2011 viz tabulka č. 4. V letech 2007 a 2008 nemůžeme zjistit dobu obratu pohledávek, 

společnost v těchto letech nemá žádné tržby. 
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Doba obratu závazku 

Doba obratu závazku nám udává kolik dní uplyne od vzniku závazku k jeho 

úhradě. Ve sledovaném období se průměrná doba obratu závazku pohybuje od 113 dnů do 

121 dnů tento ukazatel nejvíce ovlivňují krátkodobé závazky, které byla ve sledovaném 

období vysoké. V letech 2007 a 2008 nemůžeme zjistit dobu obratu závazku, společnost 

v těchto letech nemá žádné tržby. 

4.4 Rentabilita 

 

Graf č. 4 Vývoj rentability ve sledovaných letech 2007 – 2011 [vlastní zpracování] 

 

ROS 

Rentabilita tržeb, nejoptimálnější stav je když dochází k nárůstu hodnot rentability 

tržeb. Nejlepšího výsledku společnost dosáhla v roce 2011 kdy hodnota rentability tržeb 

byla 1, a  to díky tomu že společnost dosáhla nejvyššího čistého zisku, za cele sledované 

období, čistý zisk v tomto roce byl 60 tis. Kč. V ostatních letech 2007 až 2010 společnost 

nedosahovala rentability tržeb, protože účetní jednotka nedosahovala zisku, ale byla 

ztrátová tudíž by hodnota rentability vyšla záporně.  
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ROA 

Rentabilita aktiv, nejoptimálnější jsou rostoucí hodnoty. Ve sledovaném období 

můžeme pozorovat v grafu č. 4. Hodnota rentability aktiv dosáhla nejlepšího výsledku 

v roce 2011 kdy její hodnota je 0,036. V ostatních letech 2007 až 2011 společnost 

nedosahoval rentability aktiv, protože  účetní jednotka nevykazoval zisk, byla ve ztrátě. 

Hodnoty rentability aktiv by byly v těchto letech záporné. 

ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu, nejoptimálnější jsou rostoucí hodnoty. Nejlepších 

hodnot ve sledovaném období dosahovala společnost v roce 2008, to hodnota rentability 

vlastního kapitálu byla 1,378. V dalších letech dochází k mírnému poklesu, až do roku 

2010 kdy hodnota rentability vlastního kapitálu byla 0,1. Tento pokles byl zapříčiněn 

snížením vlastního kapitálu společnosti, a to z důvodu zadlužování společnosti. V roce 

2007 a 2011 nemůžeme určit rentabilitu vlastního kapitálu protože účetní jednotka 

vykazoval v těchto letech ztrátu. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provést finanční analýzu vybrané společnosti, 

poměrovými ukazateli. Pro tento úkol jsem si vybral společnost PRESMONT REAL s.r.o., 

tato společnost se zabývá dokončovacími pracemi ve stavebnictví. Finanční analýza byla 

vytvořena na období let 2007 – 2011. K provedení této analýzy jsem si vybral poměrové 

ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity a rentability. Tyto finanční ukazatele, byly 

vypočteny z dat zachycených v rozvaze a výkazu zisku a ztráty za sledované období 2007 - 

2011, tyto data mi poskytla společnost PRESMONT REAL s.r.o.  

Cela tato bakalářská práce je rozdělena do 5 kapitol. V úvodu této práce jsem se 

zaměřil, na krátkou charakteristiku společnosti ve které jsem představil společnost 

PRESMONT REAL s.r.o., a uvedl jsem její zaměření na trhu. Ve třetí kapitole jsem se 

zaměřil na teoretický popis finanční analýzy, a na vymezení základních pojmů které jsou 

s finanční analýzou spojeny. V další části jsem se zabýval výpočtem jednotlivých 

finančních ukazatelů, které jsem zaznamenal do tabulek a následně vyhodnotil v grafech. 

Po vypracování finanční analýzy za sledované období jsem zjistil, že společnost 

má dobrou likviditu je schopna hradit své závazky včas, nejlepší likviditu měla v roce 2007 

a 2008, v dalších letech došlo k jejímu mírnému poklesu. Z ukazatelů zadluženosti 

můžeme zjistit, že podnik během sledovaného období zvýšil své zadlužení tím, že postupně 

zvyšoval podíl cizích zdrojů, a zároveň snižoval vlastní kapitál. Dále u ukazatelů aktivity 

vidíme, že například u doby obratu zásob došlo během sledovaného období k výrazném 

sníženi doby obrátek. 

V  závěru mé bakalářské práce bych chtěl říct, že finanční analýza nám slouží 

k hodnocení minulého a současného finančního stavu společnosti, a je důležitá pro budoucí 

rozhodování společnosti.    
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