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Anotace 

Téma Ekonomická analýza vybraného podniku jsem si vybrala proto, že ho 

vnímám jako velmi zajímavé pro zpracování bakalářské práce. Cílem této bakalářské práce 

je vymezit pojem ekonomická a finanční analýza, základní metody finanční analýzy, 

definovat základní ukazatele a především zhodnotit finanční situaci v podniku Caterpillar 

Global Mining Czech Republic, a. s. pomocí poměrových ukazatelů. Bakalářská práce 

je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části objasním pojmy 

ekonomická a finanční analýza a uvedu základní poměrové ukazatele. V praktické části je 

provedena podrobná analýza hospodaření konkrétního podniku.  

 

Klíčová slova: ekonomická analýza, finanční analýza, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, 

výroční zpráva, poměrové ukazatele 

 

 

Summary 

I chose the theme Economic analysis of the selected company because I perceive it 

as very interesting theme for the bachelor thesis. The aim of this work is to define the 

concept of economic and financial analysis, basic financial analysis methods, to define 

basic parameters and to evaluate the financial situation in the company Caterpillar Global 

Mining Czech Republic, Inc. with the help of financial ratios. The thesis is divided into the 

theoretical and the practical part. The theoretical part will explain the concepts of the 

economic and financial analysis, and I will give basic ratios. The practical part is detailed 

analysis of the management of a particular company.  

 

Keywords: economic analysis, financial analysis, balance sheet, profit and loss 

statement, annual report, financial ratios 
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Seznam použitých zkratek 

a. s. – Akciová společnost 

DIČ – Daňové identifikační číslo 

EAT – Zisk po zdanění  

EBIT – Zisk před odečtením úroků a daní 

EBT – Zisk před zdaněním 

GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung, tzn. obdoba české s. r. o. 

IČ – Identifikační číslo 

Inc. – Incorporated, tzn. česky zapsaný v obchodním rejstříku 

ROA – Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

ROCE – Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS – Rentabilita tržeb 

VH – Výsledek hospodaření 
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1. ÚVOD 

V dnešní době, kdy hospodaření většiny firem u nás i ve světě významným 

způsobem ovlivnil nástup hospodářské krize, se téma hodnocení podniků stává opětovně 

více aktuálním a jeho význam roste – společnosti se přetváří, prodávají, slučují, mohou se 

dostat do finanční tísně, popřípadě krachují. Zpřísňují se podmínky pro poskytování úvěrů 

ze strany finančních institucí, pojišťovny se více zaměřují na analýzy rizik, investoři 

investující do cenných papírů jsou opatrnější než v minulých letech, majitelé se staví 

zodpovědněji ke zprávám managementu o stavu jejich společnosti. Jak je z těchto 

skutečností zřetelné, důvodů pro hodnocení podniků je celá řada.  Účel, k jakému má 

hodnocení podniků sloužit, případně komu má sloužit, je zásadním kritériem majícím 

podstatný vliv na určení celého procesu hodnocení. [4] 

Důvodem pro zpracování ekonomické analýzy je ověření si obchodní zdatnosti 

společnosti a tím udržení si majetkově-finanční stability. Pomocí ekonomické analýzy je 

daná společnost schopna porovnat své výsledky hospodaření v časovém intervalu několika 

let. Vývoj jednotlivých ukazatelů může firmám ukázat správnou cestu hospodaření firmy. 

Bakalářská práce se věnuje ekonomické analýze společnosti Caterpillar Global 

Mining Czech Republic, a. s. v letech 2011 až 2013. Cílem této práce je ekonomické 

zhodnocení této společnosti pomocí ukazatelů finanční analýzy, jako je rentabilita, 

likvidita, zadluženost a aktivita. Práce je tvořena základní charakteristikou vybrané 

společnosti, teoretickou části a praktickou částí ekonomické analýzy, která poukáže, jak 

si daná společnost vede na trhu.  

Hlavní funkcí podniku je přeměňovat vstupy ve výstupy. Vstupy z vnějšího 

prostředí tvoří především lidé, kapitál, technické znalosti a dovednosti a též manažerské 

dovednosti. Je nutné přihlížet na různé zájmy. Kupříkladu zaměstnanci chtějí vyšší mzdy, 

vlastníci podniku chtějí příslušné zhodnocení vloženého kapitálu, odběratelé si žádají 

kvalitní výrobky za přijatelnou cenu, stát a orgány státní správy vyžadují daně a ekologické 

fungování apod. Požadavky jsou často protichůdné a úkolem manažerů je sjednocovat 

do vhodných cílů a poté zajistit jejich plnění. Manažeři vykonávají celou řadu funkcí - 

vedení, plánování, organizování, personalistiku, kontrolování a koordinování. Analýza je 

nedílnou součástí všech těchto funkcí, zásadní část však tvoří plánování a kontrolování. [1]  
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU 

Tato kapitola se věnuje charakteristice vybraného podniku, zaměřuje se zde 

především na popis společnosti, základní údaje o společnosti, řídící orgány společnosti 

a předmět podnikání. Bakalářská práce je zaměřena na ekonomickou analýzu vybraného 

podniku pro roky 2011, 2012 a 2013. 

Vzhledem k možným měnícím se informacím je tato kapitola čerpána 

z nejaktuálnější výroční zprávy společnosti pro tuto bakalářskou práci, tedy výroční zpráva 

2013. 

2. 1. Popis společnosti 

Caterpillar Global Mining Czech Republic, a. s. je právnická osoba, která vznikla 

dne 1. února 1993. Společnost sídlí v Ostravě – Radvanicích, Lihovarská 1378/11, Česká 

republika. [12] 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je především výroba dílů důlních výztuží, 

dodávky pásových dopravníků, zákaznický servis a opravy důlního zařízení. [12] 

Společnost je v plném vlastnictví společností Caterpillar Global Mining Europe 

GmbH zapsanou v Německu a mateřskou společností celé skupiny je společnost 

Caterpillar Inc., která je zapsaná ve Spojených státech amerických. [12] 

2. 2. Základní údaje o společnosti 

Název společnosti: Caterpillar Global Mining Czech Republic, a. s. 

Sídlo: Lihovarská 1378/11, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika 

Právní forma: akciová společnost 

IČ: 47672617 

DIČ: CZ47672617 

Telefon: +420 596 261 111 

Základní kapitál: 294 700 000,- Kč [12] 
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Obrázek 1: Logo společnosti 

 

 [13] 

2. 3. Řídící orgány společnosti 

Statutární a dozorčí orgán společnosti k 31. prosinci 2013 

Představenstvo: 

Předseda Holger Jödecke 

Místopředseda Ing. René Prnka 

Člen Ing. Miroslav Dřímal 

 

Dozorčí rada: 

Předseda Torsten Bartch 

Místopředseda Dr. Ulrich Noll 

Člen Jiří Kožušník [12] 
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2. 4. Předmět podnikání 

Jak již bylo na začátku této kapitoly zmíněno, hlavním a nejpodstatnějším 

předmětem činnosti společnosti je hlavně výroba dílů důlních výztuží, dodávky pásových 

dopravníků, zákaznický servis a opravy důlního zařízení. [12]  

Veškerá činnost společnosti: 

 výroba tepelné energie, 

 rozvod tepelné energie, 

 obráběčství, 

 zámečnictví, nástrojařství, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, 

 montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, 

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

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení, 

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

 malířství, lakýrnictví, natěračství, 

 poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany. [14] 

  



Kateřina Larišová: Ekonomická analýza vybraného podniku 

2015  5 

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato část bakalářské práce se zabývá ekonomickou analýzou z teoretické stránky. 

Budou zde uvedeny vztahy a vzorce výpočtů, které jsou pro ekonomickou analýzu 

důležité. Spolu s termínem ekonomická analýza lze také použít termín finanční analýza. 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou 

obsažena především v účetních výkazech. Základním nástrojem finanční analýzy jsou 

finanční ukazatele, neboť přinášejí odpovědi na různé otázky, které souvisejí s finančním 

zdravím podniku. [2] 

Finanční analýza tvoří významnou část finančního řízení podniku, neboť poskytuje 

managementu zpětnou vazbu a umožňuje tak odhalit případné poruchy ve finančním 

hospodaření podniku. Pro veškerá finanční rozhodování či plánování je výchozí znalost 

současného finančního zdraví a finanční situace podniku důležitá. Obraz o finančním 

zdraví a situaci podniku podává právě jeho finanční analýza. [8] 

3. 1. Pojem ekonomická analýza 

Pod slovem rozbor neboli analýza rozumíme všeobecnou metodu zkoumání 

jednotlivých složek a vlastností nějakého předmětu, jevu či činnosti. Dále můžeme rozbor 

definovat jako myšlenkové nebo faktické rozkládání jednoho na mnohé. V ekonomii pak 

rozbor představuje zkoumání stavu a vývoje určitého ekonomického systému, jeho části, 

okolí anebo určitého ekonomického jevu. [1] 

Ekonomickou analýzu definujeme jako sledování určitého ekonomického celku 

(jevu či procesu), jeho rozklad na jednotlivé složky a jejich podrobnější zkoumání 

a hodnocení za účelem stanovení postupů jejich zlepšení a jejich opětovnou skladbu 

do upraveného celku, a to s cílem zlepšení jeho fungování a zvýšení výkonnosti. [1] 

Finanční analýza je formalizovanou metodou, která umožňuje získat přehled 

a představu o finančním zdraví podniku. Její tvorba spadá do působnosti finančního 

manažera a také vrcholového vedení podniku. Je realizována zejména před investičním 

či finančním rozhodováním v podniku. Pouze na základě zůstatků či obratů jednotlivých 

účtů daného podniku se nelze zcela správně rozhodnout, jaké další kroky provádět. Údaje, 

které podnik získá z účetních výkazů, mají praktický smysl až při porovnání s ostatními 
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čitelnými údaji. Finanční analýza přezkoumává minulost i současnost a přináší tak 

informace o výkonnosti podniku a o případných rizicích, které vyplývají z jeho fungování. 

Zároveň se finanční analýza zabývá i dalším vývojem podniku a jeho plánovanými kroky. 

Hlavní přínos finanční analýzy vzniká porovnáním jednotlivých ukazatelů v čase 

a prostoru. [4] 

3. 2. Předmět ekonomické analýzy 

Předmětem ekonomické analýzy může být podnik jako celek, můžou to být jeho 

výsledky a všechny jeho činnosti nebo jen části podniku a pouze některé jeho činnosti nebo 

procesy. [1] 

3. 3. Uživatelé ekonomické analýzy 

Informace o finančním zdraví podniku neslouží pouze pro manažery a vrcholové 

vedení. Uživatelé ekonomické analýzy je možno rozdělit na externí a interní. 

Mezi externí uživatele patří: 

 stát a jeho orgány, 

 investoři, 

 banky a jiní věřitelé, 

 obchodní partneři, 

 konkurence, apod. 

Interními uživateli ekonomické analýzy jsou: 

 manažeři, 

 zaměstnanci, 

 odboráři. [4] 

Pro všechny subjekty společně se také běžně používá výraz stakeholders. Jedním 

z problémů je, kdo danou analýzu připravuje. Jde zejména o přístup k informacím, které 

mohou být pro analýzu použité. Proto je důležité mít na paměti, zda analýzu provádí někdo 

uvnitř firmy nebo někdo mimo firmu. [1] 
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3. 3. 1. Stát a jeho orgány 

Stát se zaměřuje zejména na kontrolu vykazovaných daní. Dále pak využívá 

informace o podnicích pro různé statistické průzkumy, rozdělování finančních výpomocí, 

provádí kontrolu podniků se státní účastí a sleduje finanční zdraví podniků, kterým byly 

v rámci veřejné soutěže pověřeny státní zakázky. [4] 

3. 3. 2. Investoři 

Investoři neboli jinými slovy poskytovatelé kapitálu využívají zprávy o finanční 

výkonnosti podniku zejména proto, aby získali dostačující množství informací pro 

rozhodování o možných investicích. Sledují hlavně míru rizika a výnosů spojených 

s vloženým kapitálem. Dále pak také získávají informace, jak podnik nakládá s prostředky, 

které do podniku vložili. Tento aspekt je důležitý především u akciových společností, kde 

vlastníci kontrolují manažery, jak s podnikem hospodaří. [4] 

3. 3. 3. Banky a jiní věřitelé 

Věřitelům slouží informace z finanční analýzy proto, aby získali představu 

o finančním zdraví budoucího či současného dlužníka. V prvotní fázi se věřitel rozhoduje, 

zda úvěr poskytne, za jakých podmínek a v jaké výši. Součástí úvěrových smluv bývá 

obvyklé předložení zpráv o finanční situaci podniku, tedy dlužníka. [4] 

3. 3. 4. Obchodní partneři 

Pro obchodní partnery je především důležité, zda podnik má schopnost dostát svým 

závazkům z daných obchodních vztahů. Proto sledují zejména zadluženost, solventnost 

a likviditu podniku. Právě tyto ukazatele jsou projevem krátkodobého zájmu dodavatelů 

a zákazníků. Neméně důležité je také hledisko dlouhodobé, které představuje dlouhodobou 

stabilitu obchodních vztahů. [4] 

3. 3. 5. Manažeři 

Manažerům slouží finanční analýza pro potřeby operativního a strategického 

finančního řízení podniku. Ve většině podniků právě manažeři zpracovávají finanční 

analýzu, protože mají přístup také k informacím, které nejsou veřejně dostupné externím 

uživatelům. [4] 
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3. 3. 6. Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají zájem na stabilitě a prosperitě podniku. Jedná se především 

o stabilitu v oblasti mzdové a sociální, o prosperitu a jistotu zaměstnání. [4] 

3. 3. 7. Další uživatelé 

Uvedený výčet uživatelů finanční analýzy není docela úplný a je tedy patrné, že se 

význam finanční analýzy nesmí podceňovat. V dnešní době je sestavování 

a vyhodnocování finančních ukazatelů běžnou součástí činnosti podniku. [4] 

3. 4. Zdroje informací pro ekonomickou analýzu 

Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy, do podstatné míry 

záleží na použitých vstupních informacích. Měly by být hlavně kvalitní, ale zároveň také 

souhrnné. Důvodem pro toto tvrzení je fakt, že je nutné podchytit pokud možno všechna 

data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit či změnit výsledky hodnocení 

finančního zdraví podniku. Základní data jsou nejčastěji čerpána z účetních výkazů 

podniku. [2] 

3. 4. 1. Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy 

k určitému datu. Rozvaha se většinou sestavuje k poslednímu dni každého roku. Tvoří 

základní přehled o majetku podniku ve statické podobě (v okamžiku účetní závěrky). Jde 

tedy o získání spolehlivého obrazu ve třech základních oblastech – majetkové situaci 

podniku, zdrojích financování a finanční situaci podniku. [2] 

První oblastí je majetková situace podniku, v jejímž rámci zjišťujeme, v jakých 

skutečných druzích je majetek vázán a jak je oceněn, do jaké míry je opotřeben, jak rychle 

se obrací, optimálnost složení majetku atd. [2] 

Druhou oblastí jsou zdroje financování, z nichž byl majetek pořízen, přičemž 

se hlavně zajímáme o výši vlastních a cizích zdrojů financování a jejich strukturu. [2] 
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Třetí oblastí jsou informace o finanční situaci podniku, kde se vyskytují informace, 

jakého zisku podnik dosáhl, jak jej rozdělil, či zda je podnik schopen dostát svým 

závazkům. [2] 

Tabulka 1: Struktura rozvahy 

AKTIVA PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Rezervní fondy,… 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. VH minulých let 

  A.V. VH běžného účetního období 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení 

Zdroj: [3] + vlastní zpracování 

3. 4. 2. Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období. Zachycuje pohyb výnosů a nákladů, avšak nikoliv pohyb 

příjmů a výdajů. Sledujeme zde strukturu výkazu, jeho dynamiku, respektive dynamiku 

jednotlivých položek. Tento účetní výkaz se sestavuje pravidelně v ročních či kratších 

intervalech. [2] 

V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty většinou sledujeme, jak jednotlivé položky 

výkazu zisku a ztráty ovlivňují nebo spíš ovlivňovaly výsledek hospodaření. Informace 

z výkazu a ztráty jsou významným podkladem pro hodnocení firemní ziskovosti. [2] 

Ve struktuře výkazu zisku a ztráty nalézáme několik stupňů výsledků hospodaření. 

Jednotlivé výsledky hospodaření rozlišujeme podle toho, jaké náklady a výnosy do jejich 

struktury vstupují. [2] 
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Tabulka 2: Členění výsledku hospodaření 

Výsledek hospodaření 

- VH provozní 

- VH z finančních operací 

- VH za běžnou činnost 

- VH mimořádný 

- VH za účetní období 

- VH před zdaněním 

Zdroj: [2] + vlastní zpracování 

S výkazem zisku a ztráty souvisí taktéž struktura a obsah výsledku hospodaření. 

Nejdůležitější položkou je výsledek hospodaření z provozní činnosti, který lze takto 

označit, protože odráží schopnost firmy ze své hlavní činnosti vytvářet kladný výsledek 

hospodaření. [2] 

Zásadní rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty spočívá v tom, že zatímco 

rozvaha zachycuje aktiva a pasiva k určitému časovému okamžiku, výkaz zisku a ztráty 

se vztahuje vždy k určitému časovému intervalu – je přehledem o výsledkových operacích 

za tento interval. [2] 

3. 4. 3. Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Jak je již uvedeno, rozvaha zachycuje stav majetku a kapitálu k určitému okamžiku. 

Výkaz zisku a ztráty zaznamenává rozdílné kategorie výnosů, nákladů a zisku v období 

jejich vzniku, bez ohledu na to, zda vznikají skutečně reálné peněžní příjmy či výdaje. 

Právě z tohoto důvodu nastává obsahový i časový nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy 

a příjmy, ziskem a stavem peněžních prostředků. [3] 

Tento vzniklý problém pomáhá odstraňovat právě sledování cash flow. Cash flow 

je důležitým prvkem finančního řízení a finanční analýzy podniku. Bezprostředně souvisí 

se zajišťováním jeho likvidity. Hlavním významem sledování ve výkazu peněžních toků 

(cash flow) je změna stavu peněžních prostředků. Výkaz cash flow vysvětluje přírůstky 

a úbytky peněžních prostředků. [3] 
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3. 4. 4. Výroční zpráva 

Výroční zpráva slouží hlavně k informaci vlastníků podniku, ale taktéž ostatních 

externích uživatelů účetních informací, např. investoři, věřitelé, peněžní ústavy, 

dodavatelé, odběratelé, burza cenných papírů aj., o finanční pozici a výsledcích finančního 

hospodaření podniku. Kromě toho může také výroční zpráva sloužit jako významný 

propagační prostředek, proto řada podniků klade velký důraz také na atraktivní grafické 

zpracování výročních zpráv. [9] 

Výroční zpráva musí poskytovat věrný a poctivý obraz o finanční situaci, 

podnikatelské činnosti a hospodářských výsledcích podniku za uplynulé účetní období 

a o vyhlídkách jejich budoucího vývoje. Výroční zpráva se na rozdíl od účetní závěrky, 

která je orientovaná výhradně na minulost, zabývá zčásti i budoucí perspektivou podniku. 

[9] 

3. 5. Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy se úspěšně uplatňují ve finančním hodnocení podniků 

jako nástroj finančního managementu pro interní užití nebo ostatních uživatelů, např. 

externích analytiků. Klasická finanční analýza zahrnuje dvě navzájem propojené části: 

a) kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu, 

b) kvantitativní, tzv. technickou analýzu. [5] 

V souvislosti na časovém rozsahu se setkáváme s rozdělením finanční analýzy 

na analýzu ex post, která je založena na retrospektivních datech a analýzu ex ante, 

orientovanou do budoucnosti, jejímž cílem je prodlužovat současnou situaci 

a předpokládat, jak se bude podnik v nejbližších letech vyvíjet a upozornit včas na jeho 

případné ohrožení. [5] 

3. 5. 1. Fundamentální analýza podniku 

Fundamentální neboli kvalitativní analýza je založena na rozsáhlých znalostech 

vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech 

odborníků a na jejich subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich trendy. Tato 

analýza zpracovává velké množství kvalitativních údajů, a v případě že využívá 
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kvantitativní informaci, odvozuje zpravidla své závěry bez použití algoritmizovaných 

postupů. Výchozím bodem fundamentální analýzy podniku je většinou identifikace 

prostředí, ve kterém se podnik nachází. Zejména jde o analýzu vlivu: 

 vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku, 

 zrovna probíhající fáze života podniku, 

 charakteru podnikových cílů. [5] 

Metodou této analýzy je komparativní analýza založená převážně na verbálním 

hodnocení. Náleží zde např. SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti, metoda 

analýzy portfolia dvou dimenzí, Argentiho model, BCG matice nebo metoda balanced 

scorecard. [5] 

3. 5. 2. Technická analýza podniku 

Technická neboli kvantitativní analýza používá matematických, statistických 

a jiných algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat 

s následujícím kvalitativním ekonomickým posouzením výsledků. Postup této analýzy 

zahrnuje především následující etapy: 

1. Charakteristika prostředí a zdrojů dat 

a) Výběr srovnatelných podniků – znamená podobnost podniků, tj. oboru 

podnikání, vstupů do výrobního procesu, výrobních postupů, výstupních 

produktů, zákazníků, prostředí, v němž se podnik nachází, jako např. 

geografické, politické, ekologické, právní, sociální atd. 

b) Příprava dat a ukazatelů – data, vstupující do analýzy, jsou vzhledem 

k obsáhlému rozsahu jen obtížně popsatelnou množinou. K hlavním 

zdrojům dat se řadí vstupy z fundamentální analýzy, účetnictví podniku, 

údaje z finančního trhu a nefinanční údaje. Dle účelu analýzy se sestavují 

z dat ukazatele, které charakterizují ekonomickou činnost podniku. 

c) Sběr dat a ověření použitelnosti ukazatelů. Časová srovnatelnost ukazatelů 

je poskytována obecně uznávanou zásadou účetnictví o stálosti metod, 

podle níž nesmí podniky měnit v průběhu roku postupy účtování, ani 

principy oceňování nebo způsoby odpisování.  
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2. Výběr metody a základní zpracování dat 

a) Volba vhodné metody analýzy a výběr ukazatelů. 

b) Výpočet ukazatelů. 

c) Hodnocení relativní pozice podniku. 

3. Pokročilé zpracování dat 

a) Identifikace modelu dynamiky – analýza vývoje ukazatelů v čase. 

b) Kauzální neboli příčinná analýza hodnotící vztahy mezi ukazateli 

(pyramidální rozklady). 

c) Korekce a zjištění odchylek. 

4. Návrhy na dosažení cílového stavu 

a) Variantní návrhy na opatření. 

b) Odhady rizik variantních řešení. 

c) Výběr doporučené varianty. [5] 

Podle účelu, ke kterému má analýza sloužit, a podle dat, která používá, se rozlišuje: 

1. Analýza absolutních dat (stavových i tokových) 

 analýza trendů (horizontální analýza) 

 procentní rozbor (vertikální analýza) 

2. Analýza rozdílových ukazatelů 

3. Analýza poměrových ukazatelů 

 rentability 

 aktivity 

 likvidity 

 zadluženosti a finanční struktury 

 provozní činnosti 

 kapitálového trhu 

 cash flow 

4. Analýza soustav ukazatelů 

 pyramidové rozklady 

 matematicko – statistické metody 

 komparativně analytické metody 

 kombinace metod [5] 
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Jak vyplývá z výše uvedených metod a postupů analýzy podniku, její použití 

a výsledné hodnocení se neobejde bez porovnání s dílčími závěry, které lze získat jinými 

postupy, bez sjednocení výsledků různých přístupů a nakonec bez kvalifikovaného 

ekonomického zhodnocení. [5] 

3. 6. Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou hlavním metodickým nástrojem, jádrem metodiky 

finanční analýzy. Jsou ve formě číselného vztahu, do kterého jsou uváděny 

finančně - účetní informace. Poměrové finanční ukazatele se běžně vypočítávají vydělením 

jedné položky nebo skupiny položek jinou položkou či skupinou položek uvedenou 

ve výkazech, mezi nimiž existují, co se obsahu týče určité souvislosti. Je mnoho 

smysluplných závislostí, které lze vyjádřit poměrem dvou položek účetních výkazů. 

Sestavení a výběr ukazatelů je podřízen zejména tomu, co chceme změřit. Zaměření 

rozboru musí být relevantní vůči zkoumanému problému či prováděnému rozhodnutí. [6] 

Během dlouhé doby používání poměrových ukazatelů jakožto metodického nástroje 

analýzy finančního stavu podniku bylo navrženo početné množství, řádově desítky 

ukazatelů, z nichž některé se navzájem odlišují pouze drobnými změnami. Vzhledem 

k tomu, že systém finančního řízení zachycuje složité procesy, je užitečné systém 

poměrových ukazatelů pro lepší orientaci rozložit do několika základních oblastí. 

Základními oblastmi ukazatelů finanční analýzy jsou ukazatele rentability, ukazatele 

likvidity, ukazatele aktivity, ukazatele finanční stability a zadluženosti, ukazatele 

vycházející z údajů kapitálového trhu. [7] 

3. 6. 1. Ukazatele likvidity 

Likvidita určité složky znamená vyjádření vlastnosti dané složky rychle a bez četné 

ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost. Tato vlastnost bývá také někdy 

označována jako likvidnost. Naproti tomu likvidita podniku vyjadřuje schopnost podniku 

uhradit své platební závazky včas. Nedostatek likvidity může vést k tomu, že podnik není 

schopen využít ziskových příležitostí, které se při podnikání zrovna objeví nebo není 

schopen hradit své běžné závazky, což může vést v platební neschopnost a vyústit 

až k bankrotu. [2] 
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K hodnocení likvidity je důležité zahrnout stanovisko vzhledem k různým cílovým 

skupinám, které budou výsledky finanční analýzy využívat. Každá z cílových skupin bude 

totiž upřednostňovat jinou úroveň likvidity. Pro management podniku může mít nedostatek 

likvidity význam v závěrečných důsledcích snížení ziskovosti, nevyužití příležitostí, ztrátu 

kontroly nad podnikem či částečnou nebo celkovou ztrátu kapitálových investic. Vlastníci 

podniku budou spíše preferovat nižší úroveň likvidity, protože oběžná aktiva, tedy 

krátkodobý majetek, znamenají neefektivní vázanost finančních prostředků, což může vést 

ke snižování rentability vlastního kapitálu. Věřitelé podniku budou propojovat nedostatek 

likvidity s odkladem inkasování úroků a jistiny. Ve značně podobném postavení budou 

zákazníci a dodavatelé, protože snížená likvidita může vést k omezenosti nebo nemožnosti 

plnit smlouvy a tím dochází ke ztrátě vztahů. [2] 

Z hlediska finanční rovnováhy podniku je tedy likvidita důležitá, neboť jen 

dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. Proti tomu příliš vysoká 

míra likvidity je nevýhodným jevem pro vlastníky podniku, protože finanční prostředky 

jsou vázány v aktivech, která nepracují ve prospěch výrazného zhodnocování finančních 

prostředků. Podnik tedy musí hledat pokud možno vyváženou likviditu, která zajistí jak 

dostatečné zhodnocení prostředků, tak i schopnost dostát svým závazkům. [2] 

Obecně můžeme říci, že ukazatele likvidity mají tvar podílu toho, čím možno platit 

k tomu, co je nutno platit. Z hlediska názvu a obsahu ukazatelů se obvykle používají tři 

základní ukazatele: 

 okamžitá likvidita, 

 pohotová likvidita, 

 běžná likvidita. [2] 

Okamžitá likvidita též označována jako likvidita 1. stupně představuje to nejužší 

vymezení likvidity. Vstupují do ní pouze ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Pod pojmem 

pohotové platební prostředky rozumíme sumu peněz na běžném účtu, na jiných účtech 

či v pokladně, ale i volně obchodovatelné cenné papíry a šeky, tedy ekvivalenty hotovosti. 

Součástí krátkodobých dluhů jsou také běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční 

výpomoci, které jsou v rozvaze vedeny odděleně od krátkodobých závazků v oblasti 

bankovních úvěrů a výpomocí. Pro tuto okamžitou likviditu platí doporučovaná hodnota 

v rozmezí 0,9 – 1,1. [2] 
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 [2] 

Pohotová likvidita je označována jako likvidita 2. stupně a platí pro ni, že čitatel 

by měl být stejný jako jmenovatel, tedy poměr 1:1, popřípadě až 1,5:1. Z doporučených 

hodnot pro tento ukazatel je zjevné, že pokud by byl poměr 1:1, podnik by byl schopen 

se vypořádat se svými závazky, aniž by musel prodat své zásoby. Vyšší hodnota ukazatele 

bude výhodnější pro věřitele, avšak nebude příznivá z hlediska akcionářů a vedení 

podniku. [2] Další doporučované rozmezí je 1 – 1,5. [8] 

                     
                        

                
 

 [2] 

Běžná likvidita je též likviditou 3. stupně. Tato likvidita poukazuje, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku nebo taktéž kolika jednotkami 

oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Vypovídá tedy o tom, jak 

by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva 

na hotovost v daném okamžiku. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je předpokládané 

zachování platební schopnosti podniku. Pro tuto běžnou likviditu platí, že hodnoty čitatele 

jsou k hodnotě jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5. [2] 

                  
             

                
 

 [2] 

3. 6. 2. Ukazatele rentability 

Rentabilita nebo též lze říci výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. 

Ukazatele rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti podniku. Jedná 

se především o ukazatele, které budou jednoznačně nejvíce zajímat akcionáře a potenciální 

investory, ale i pro ostatní skupiny mají svůj nesporný význam. [2] 

Obvykle je rentabilita vyjadřována poměrem zisku k částce vloženého kapitálu. 

Z hlediska finanční analýzy jsou nejdůležitější tři kategorie zisku, které lze vyčíst přímo 
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z výkazu zisku a ztráty. První kategorií je EBIT, jedná se o zisk před odečtením úroků 

a daní a odpovídá provoznímu výsledku hospodaření. Ve finanční analýze se využívá 

především tam, kde je nutné zajistit mezifiremní srovnání. Druhou kategorií je EAT neboli 

zisk po zdanění označován také jako čistý zisk. Jedná se o tu část zisku, kterou můžeme 

dělit na zisk k rozdělení, tedy pro dividendy prioritních a kmenových akcionářů a zisk 

nerozdělený sloužící k reprodukci v podniku. Nalezneme jej ve výkazu zisku a ztráty jako 

výsledek hospodaření za běžné účetní období. Třetí kategorií je EBT, zde se jedná o zisk 

před zdaněním, neboli provozní zisk již snížený nebo zvýšený o finanční a mimořádný 

výsledek hospodaření, od kterého zatím nebyly odečteny daně. Využívá se pro srovnání 

výkonnosti firem s rozdílným daňovým zatížením. [2] 

V praxi jsou ke zjišťování rentability používány nejvíce tyto ukazatele: 

 ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu, 

 ukazatel rentability vlastního kapitálu, 

 rentabilita odbytu, 

 rentabilita nákladů. [2] 

Měřením ROA, rentability celkového vloženého kapitálu, vyjadřujeme celkovou 

efektivnost firmy, její výdělečnou schopnost nebo také produkční sílu. [2] 

      
    

                       
 

 [2] 

Ukazuje celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly 

podnikatelské činnosti financovány. Tento ukazatel hodnotí výnosnost celkového 

vloženého kapitálu a lze ho použít pro měření souhrnné efektivnosti. Pod pojmem celkový 

vložený kapitál rozumíme celková aktiva, a co se položky zisku týče, podle toho, jaký zisk 

bude vstupovat do vzorce, se interpretuje i jeho výsledek. [2] 

Z ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu je možné odvodit ještě jiný 

ukazatel, a to ukazatel ROCE, tedy rentabilita celkového investovaného kapitálu. [2] 

       
    

                                  
 

 [2] 
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Na tento ukazatel je nutno nahlížet z pohledu strany pasiv v rozvaze a do ukazatele 

vstupují dlouhodobé dluhy, ke kterým patří emitované obligace, dlouhodobé bankovní 

úvěry a také vlastní kapitál. Kategorie investovaného kapitálu znázorňuje součet 

prostředků dlouhodobě vložených věřiteli a prostředků od akcionářů. Ukazatel tedy 

vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných vlastním i cizím 

dlouhodobým kapitálem. Lze tedy říci, že vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti. 

[2] 

Měřením ROE, rentability vlastního kapitálu vyjadřujeme výnosnost kapitálu 

vloženého akcionáři či vlastníky podniku. Jedná se o ukazatel, s jehož pomocí mohou 

investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitým úsilím odpovídající riziku 

investice. [2] 

      
    

               
 

 [2] 

Růst tohoto ukazatele může značit například zlepšení výsledků hospodaření, 

zmenšení podílu vlastního kapitálu ve firmě nebo také pokles úročení cizího kapitálu. [2] 

Další ukazatel, který se běžně mezi ukazateli používá, je ROS neboli rentabilita 

tržeb. Tento ukazatel představuje poměry, které v čitateli zahrnují výsledek hospodaření 

v různých podobách a ve jmenovateli obsahují tržby, taktéž různým způsobem upravované 

podle účelu analýzy. [2] 

      
    

     
 

 [2] 

Do položky tržeb se obvykle zahrnují tržby, které tvoří provozní výsledek 

hospodaření, ale je také možné zahrnout veškeré tržby, zvláště použijeme-li namísto 

provozního výsledku hospodaření čistý zisk. Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, tedy kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu 

na 1 Kč tržeb. [2] 
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3. 6. 3. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou pro řízení aktiv podniku používány, protože posuzují, jak 

efektivně se svými aktivy podnik hospodaří. Hodnotí se zde vázanost jednotlivých složek 

kapitálu v určitých formách aktiv. Má-li podnik více aktiv, než je pro jeho potřebu účelné, 

vznikají mu nadbytečné náklady a tím nízký zisk, má-li na druhou stranu však málo aktiv, 

přichází o možné tržby. [8] 

Jedná se o ukazatele typu rychlost obratu, který vyjadřuje počet obrátek, tj. kolikrát 

se obrátí určitý druh majetku v tržbách za daný časový interval a doba obratu, jenž udává 

dobu, po kterou jsou finanční prostředky vázány v určité formě majetku neboli za jak 

dlouho se uskuteční jedna obrátka. [8] 

Mezi nejčastěji používané ukazatele aktivity se řadí: 

 obrat celkových aktiv, 

 rychlost obratu zásob, 

 doba obratu zásob, 

 rychlost obratu pohledávek, 

 doba obratu pohledávek. [8] 

Ukazatel obratu celkových aktiv, též označovaný jako vázanost celkového 

vloženého kapitálu, je souhrnným ukazatelem měřící efektivnost využívání celkových 

aktiv podniku. Vyjadřuje se poměrem tržeb, popřípadě výnosů, k celkovým aktivům. Tento 

ukazatel udává, kolikrát se celková aktiva obrátí v tržby za rok. Průměrné hodnoty 

ukazatele se pohybují v rozmezí od 1,6 do 2,9. V případě, že je počet obrátek za rok nižší 

než 1,5, znamená to, že podnik má příliš vysoký stav majetku a měla by ho buď odprodat 

či zvýšit tržby. [8] 

                        
     

              
 

 [8] 

Rychlost obratu zásob, též obrat zásob, je definována jako poměr tržeb 

a průměrného stavu zásob. Zobrazuje, kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy 

oběžného majetku až po opětný nákup zásob. Nižší hodnota ukazatele v porovnání 

s odvětvovým průměrem může představovat nebezpečí pro platební schopnost podniku, 
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neboť podnik má přebytečné zásoby, které jsou neproduktivní a nesou nízký či žádný 

výnos. [8] 

                        
     

      
 

 [8] 

Ukazatel doby obratu zásob udává, kolik dní jsou oběžná aktiva vázána ve formě 

zásob, tedy kolik dní trvá jedna obrátka. Je též považován za ukazatel intenzity využití 

zásob. Lze jej vypočítat dvojím způsobem. Buď jako poměr průměrného stavu zásob 

a průměrných denních tržeb, respektive nákladů, nebo vydělením počtu dnů v roce (365) 

obratem zásob. Tento ukazatel vyjadřuje počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku 

buď do doby jejich spotřeby, u surovin a materiálu, nebo do doby jejich prodeje, u zásob 

vlastní výroby. U zásob zboží a hotových výrobků je tento ukazatel též ukazatelem 

likvidity, poněvadž udává počet dnů, za něž se zásoby přemění v hotovost nebo 

pohledávky. Ukazatel by měl mít co nejnižší hodnotu. [8] 

                    
      

     
   

      
   

           
 

 [8] 

Rychlost obratu pohledávek, též obrat pohledávek, je ztvárněna jako poměr tržeb 

a průměrného stavu pohledávek. Ukazatel měří počet obrátek pohledávek během daného 

období a určuje, jak rychle jsou pohledávky přeměněny v peněžní prostředky. Platí, že čím 

rychlejší je obrat pohledávek, tedy větší hodnota ukazatele, tím rychleji podnik zinkasuje 

své pohledávky. [8] 

                             
     

          
 

 [8] 

Doba obratu pohledávek je poměr průměrného stavu pohledávek a průměrných 

denních tržeb. Tento ukazatel znázorňuje, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě 

pohledávek. Oznamuje, za jak dlouhé období jsou pohledávky v průměru splaceny. 

Ukazatel má význam především v podmínkách obchodního úvěru, právě proto se pro 

výpočet používají zpravidla pohledávky z obchodního styku a tržby je třeba snížit 
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o případný prodej za hotové. Hodnota ukazatele by měla odpovídat průměrné době 

splatnosti faktur. [8] 

                         
          

     
   

      
   

                
 

 [8] 

3. 6. 4. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží k hodnocení finanční stability podniku. Ukazatele 

finanční stability obecně hodnotí rovnováhu mezi zdroji financování a jejich alokací 

do majetku podniku. K hodnocení finanční struktury podniku se používá několik ukazatelů 

zadluženosti, které jsou odvozeny z rozvahy, vycházející z rozboru vzájemných vztahů 

mezi položkami závazků, vlastního kapitálu a celkového kapitálu. Zadlužeností 

se považuje skutečnost, že podnik využívá k financování svých aktiv a činností cizí zdroje. 

Podnik by měl používat cizí kapitál, jestliže výnosnost celkového vloženého kapitálu 

je vyšší, než jsou náklady spojené s jeho použitím. [8] 

Celková zadluženost nebo také ukazatel věřitelského rizika je ukazatel, pro něhož 

platí, že čím vyšší má hodnotu, tím vyšší je zadluženost podniku a tím vyšší je i riziko 

věřitelů. Tento ukazatel je nutné hodnotit v souvislosti s celkovou výnosností z celkového 

vloženého kapitálu a též v souvislosti se strukturou cizího kapitálu. Doporučuje 

se udržovat tento ukazatel pod úrovní 0,5, respektive 50 % při respektování 

doporučovaných oborových standardů. [8] 

                      
            

              
 

 [8] 
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Koeficient samofinancování, jinak též ukazatel vlastnického rizika, 

je doplňkovým ukazatelem k ukazateli celkové zadluženosti a jejich součet je roven 1, 

respektive 100 %. Oba tyto ukazatele informují o finanční struktuře podniku. Tento 

ukazatel vyjadřuje finanční nezávislost podniku. [8] [5] 

                             
               

              
 

 [8] 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, jinak také míra zadluženosti, je 

kombinací předchozích ukazatelů. Hodnota tohoto ukazatele se zvyšuje s růstem podílu 

závazků ve finanční struktuře. Jeho hodnota by měla být větší než 0. Používá se 

i převrácená hodnota tohoto ukazatele, která měří míru finanční samostatnosti podniku. 

Ukazatel je vždy doplňován ukazatelem úrokového krytí. [8] 

                                           
            

               
 

 [8] 

Ukazatel úrokového krytí zobrazuje, kolikrát je zisk vyšší než placené úroky. 

Používá se z toho důvodu, aby podnik zjistil, zdali je pro něj ještě únosné jeho dluhové 

zatížení. V případě že by hodnota ukazatele dosahovala hodnoty 1, veškerý zisk by připadl 

na úhradu nákladových úroků. Proto se doporučuje, aby hodnota ukazatele byla vyšší než 

3, respektive 5. [8] 

                           
                          

               
 

 [8] 
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4. EKONOMICKÁ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU 

V této kapitole se zaměřuji na praktické zpracování ekonomické analýzy podniku 

Caterpillar Global Mining Czech Republic, a. s. Zabývám se zde poměrovými ukazateli 

finanční analýzy, zejména ukazateli likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti dané 

společnosti. Jedná se o finanční zhodnocení v letech 2011, 2012 a 2013. 

4. 1. Zdroje informací pro ekonomickou analýzu 

Tabulka 3: Rozvaha společnosti 

ROZVAHA (v celých tisících Kč) 

  2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 834 098 761 807 656 842 

B.     Dlouhodobý majetek 287 736 320 644 403 123 

B. I.   
Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
457 254 113 

B. I. 1. Software 457 254 113 

B. II.   
Dlouhodobý hmotný 

majetek 
287 279 320 390 403 010 

B. II. 1. Pozemky 21 202 21 202 19 959 

  
2. Stavby 168 037 175 647 204 803 

  
3. 

Samostatné movité věci 

a soubory movitých věcí 
73 007 88 058 124 409 

  
4. 

Jiný dlouhodobý hmotný 

majetek 
304 304 304 

  
5. 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
20 590 35 179 53 535 

 
  6. 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek 
4 139 0 0 

C.     Oběžná aktiva 546 180 441 056 253 016 

C. I.   Zásoby 371 209 193 937 168 871 

C. I. 1. Materiál 161 587 58 078 29 304 

  
2. 

Nedokončená výroba 

a polotovary 
197 787 118 084 139 567 

  
3. Výrobky 420 5 598 0 

  
4. Zboží 11 415 12 177 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 70 673 70 

C. II. 1. 
Dlouhodobě poskytnuté 

zálohy 
70 70 70 
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2. Odložená daňová pohledávka 0 603 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky 166 128 244 790 81 647 

C. III. 1. 
Pohledávky z obchodních 

vztahů 
162 028 198 430 46 486 

  
 

2. 
Pohledávky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
0 43 491 10 132 

  
 

3. Stát - daňové pohledávky 3 533 0 20 122 

  
 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 473 873 362 

  
 

5. Dohadné účty aktivní 21 1 936 10 

  
 

6. Jiné pohledávky 73 60 4 535 

C. IV.   
Krátkodobý finanční 

majetek 
8 773 1 656 2 428 

C. IV. 1. Peníze 429 358 235 

  
 

2. Účty v bankách 8 344 1 298 2 193 

D. I.   Časové rozlišení 182 107 703 

D. I. 1. Náklady příštích období 182 107 703 

 

 

PASIVA CELKEM 834 098 761 807 656 842 

A.     Vlastní kapitál 456 317 534 833 550 338 

A. I.   Základní kapitál 294 700 294 700 294 700 

A. I. 1. Základní kapitál 294 700 294 700 294 700 

A. II.   Kapitálové fondy 1 154 1 154 1 154 

A. II. 1. Ostatní kapitálové fondy 1 154 1 154 1 154 

A. III.   
Rezervní fondy a ostatní 

fondy ze zisku 
14 360 16 281 20 207 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond 14 360 16 281 20 207 

A. IV.   
Výsledek hospodaření 

minulých let 
107 678 144 182 218 772 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 107 678 144 182 218 772 

A. V.   
Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 
38 425 78 516 15 505 

B.     Cizí zdroje 377 781 226 974 106 504 

B. I.   Rezervy 18 087 19 270 26 132 

B. I. 1. Ostatní rezervy 18 087 19 270 26 132 

B. II.   Dlouhodobé závazky 5 716 0 3 506 

B. II. 1. Odložený daňový závazek 5 716 0 3 506 

B. III.   Krátkodobé závazky 353 978 207 704 76 866 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 116 450 88 902 48 711 

  
 

2. 
Závazky - ovládaná nebo 

ovládající osoba 
183 014 0 0 
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3. Závazky k zaměstnancům 10 929 11 781 10 164 

  
4. 

Závazky ze soc. zabezpečení 

a zdravotního pojištění 
6 400 6 877 5 336 

  
5. 

Stát - daňové závazky 

a dotace 
3 853 24 607 1 669 

  
6. Krátkodobé přijaté zálohy 70 0 179 

  
7. Dohadné účty pasivní 32 904 74 839 10 807 

  
8. Jiné závazky 358 698 0 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 

 

Tabulka 4: Výkaz zisků a ztrát společnosti 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v celých tisících Kč) 

  2011 2012 2013 

  I.   Tržby za prodej zboží 211 636 211 198 153 564 

A.     
Náklady vynaložené na 

prodané zboží 
182 819 166 467 116 079 

 
+   Obchodní marže 28 817 44 731 37 485 

 
II.   Výkony 1 165 500 1 617 579 656 282 

 
II. 1. 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
1 031 221 1 684 131 626 821 

  
 

2. 
Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 
118 501 -74 606 23 817 

    3. Aktivace 15 778 8 054 5 644 

B. 
 

  Výkonová spotřeba 887 911 1 229 718 403 783 

B. 
 

1. Spotřeba materiálu a energie 586 186 877 564 308 378 

 
  2. Služby 301 725 352 154 95 405 

  +   Přidaná hodnota 306 406 432 592 289 984 

C. 
 

  Osobní náklady 230 643 271 168 255 962 

C. 
 

1. Mzdové náklady 163 844 195 901 180 398 

  
2. 

Odměny členům orgánů 

společnosti a družstva 
5 588 5 470 5 932 

  
 

3. 

Náklady na sociální 

zabezpečení a zdravotní 

pojištění 

56 159 64 291 64 783 

 
  4. Sociální náklady 5 052 5 506 4 849 

D.     Daně a poplatky 1 263 836 1 431 

E.     

Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 

16 907 17 416 28 574 
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III.   

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku 

a materiálu 

15 844 24 051 21 347 

 
III. 1. 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku 
940 651 5 966 

 
  2. Tržby z prodeje materiálu 14 904 23 400 15 381 

F. 
 

  

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku a 

materiálu 

11 701 20 958 17 774 

F. 
 

1. 
Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 
0 0 2 489 

 
  2. Prodaný materiál 11 701 20 958 15 285 

G.     

Změna stavu rezerv a 

opravných položek v 

provozní oblasti a 

komplexních nákladů 

-5 538 41 456 -21 221 

 
IV.   Ostatní provozní výnosy 3 317 2 550 4 049 

H.     Ostatní provozní náklady 9 797 14 649 25 126 

 
*   

Provozní výsledek 

hospodaření 
60 794 92 710 7 734 

 
X.   Výnosové úroky 0 93 66 

N.     Nákladové úroky 2 482 970 110 

  XI.   Ostatní finanční výnosy 0 6 567 16 

O.     Ostatní finanční náklady 9 029 779 6 428 

 
*   

Finanční výsledek 

hospodaření 
-11 511 4 911 -6 456 

Q. 
 

  
Daň z příjmů za běžnou 

činnost 
10 858 19 105 4 523 

Q. 
 

1.  - splatná 7 468 25 424 414 

    2.  - odložená 3 390 -6 319 4 109 

  **   
Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 
38 425 78 516 -3 245 

 
XIII.   Mimořádné výnosy 0 0 114 122 

R.     Mimořádné náklady 0 0 95 372 

  *   
Mimořádný výsledek 

hospodaření 
0 0 18 750 

 
***   

Výsledek hospodaření za 

účetní období 
38 425 78 516 15 505 

 
****   

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
49 283 97 621 20 028 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 

  



Kateřina Larišová: Ekonomická analýza vybraného podniku 

2015  27 

4. 2. Ukazatele likvidity 

Tento ukazatel finanční analýzy udává, jak je daná společnost schopna včas hradit 

své platební závazky za období 2011 až 2013. Ukazatele likvidity dokazují schopnost 

podniku splácet krátkodobé závazky, neboť právě trvalá platební schopnost je jednou 

ze základních podmínek úspěšné existence podniku. 

Zaměřím se zde především na okamžitou likviditu, pohotovou likviditu a běžnou 

likviditu. 

4. 2. 1. Okamžitá likvidita 

                     
                            

                            
 

4. 2. 2. Pohotová likvidita 

                     
                        

                
 

4. 2. 3. Běžná likvidita 

                  
             

                
 

 

Tabulka 5: Ukazatele likvidity, vstupní hodnoty [v Kč] 

Vstupní hodnoty 2011 2012 2013 

Krátkodobé závazky 353 978 000 207 704 000 76 866 000 

Krátkodobý finanční majetek 8 773 000 1 656 000 2 428 000 

Oběžná aktiva 546 180 000 441 056 000 253 016 000 

Zásoby 371 209 000 193 937 000 168 871 000 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 
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V tabulce č. 5 jsou uvedeny vstupní hodnoty pro výpočet likvidity dané společnosti. 

Nejvyšší hodnota oběžných aktiv byla zaznamenána v roce 2011, a to 546 180 000 Kč, 

kdežto nejnižší hodnota byla v roce 2013. Krátkodobé závazky měly nejvyšší hodnotu opět 

v roce 2011. Krátkodobý finanční majetek vykazoval nejvyšší hodnotu opět v roce 2011. 

 

Tabulka 6: Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 1,54 2,12 3,29 

Pohotová likvidita 0,49 1,19 1,09 

Okamžitá likvidita 0,02 0,01 0,03 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 6 popisuje běžnou, pohotovou a okamžitou likviditu. Běžná likvidita 

byla nejvyšší v roce 2013. Pohotová likvidita od roku 2011 vzrostla, ale po roce 2012 opět 

mírně klesla. Okamžitá likvidita vykazovala nejnižší hodnoty v roce 2012. 

 

Graf 1: Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 
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V grafu, který vyjadřuje ukazatele likvidity, jsou vyznačeny doporučené hodnoty 

jednotlivých ukazatelů likvidity (běžná likvidita 1,5 – 2,5; pohotová likvidita 1 – 1,5; 

okamžitá likvidita 0,9 – 1,1). 

Z grafu je patrné, že pouze u běžné likvidity a pohotové likvidity se dané hodnoty 

dostaly do doporučovaných hodnot, tato situace je výhodná z hlediska získávání nových 

finančních prostředků od věřitelů. 

Okamžitá likvidita je na mnohem nižší úrovni, než je doporučované rozmezí. 

Krátkodobý finanční majetek podniku byl za sledované období 2011, 2012 a 2013 o dost 

nižší než jeho krátkodobé závazky, to je důsledek, že hodnoty této likvidity jsou tak nízké. 
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4. 3. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti 

podniku. 

4. 3. 1. Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

      
          

              
 

 

Tabulka 7: ROA, vstupní hodnoty [v Kč] 

Vstupní hodnoty 2011 2012 2013 

Celková aktiva 834 098 000 761 807 000 656 842 000 

Čistý zisk 38 425 000 78 516 000 15 505 000 

Mimořádný VH 0 0 18 750 000 

VH za běžnou činnost 38 425 000 78 516 000 - 3 245 000 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 

 

4. 3. 2. Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

       
          

                                  
 

 

Tabulka 8: ROCE, vstupní hodnoty [v Kč] 

Vstupní hodnoty 2011 2012 2013 

Čistý zisk 38 425 000 78 516 000 15 505 000 

Dlouhodobé dluhy 5 716 000 0 3 506 000 

Mimořádný VH 0 0 18 750 000 

VH za běžnou činnost 38 425 000 78 516 000 - 3 245 000 

Vlastní kapitál 456 317 000 534 833 000 550 338 000 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 
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4. 3. 3. Rentabilita vlastního kapitálu 

      
          

               
 

 

Tabulka 9: ROE, vstupní hodnoty [v Kč] 

Vstupní hodnoty 2011 2012 2013 

Čistý zisk 38 425 000 78 516 000 15 505 000 

Mimořádný VH 0 0 18 750 000 

VH za běžnou činnost 38 425 000 78 516 000 - 3 245 000 

Vlastní kapitál 456 317 000 534 833 000 550 338 000 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 

 

4. 3. 4. Rentabilita tržeb 

      
                  

     
 

 

Tabulka 10: ROS, vstupní hodnoty [v Kč] 

Vstupní hodnoty 2011 2012 2013 

Finanční VH - 11 511 000 4 911 000 - 6 456 000 

Provozní VH 60 794 000 92 710 000 7 734 000 

Tržby celkem 1 242 857 000 1 895 329 000 780 385 000 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
1 031 221 000 1 684 131 000 626 821 000 

Tržby za prodej zboží 211 636 000 211 198 000 153 564 000 

Zisk před zdaněním 49 283 000 97 621 000 1 278 000 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 
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V tabulkách 7-10 jsou uvedeny vstupní hodnoty pro výpočet rentabilit dané 

společnosti. Jsou zde zobrazeny hodnoty čistého kapitálu, celkových aktiv, vlastního 

kapitálu a cizího kapitálu v letech 2011 až 2013. Nejvyšší hodnotu čistého zisku 

vykazovala společnost v roce 2012. Největší podíl celkových aktiv byl zaznamenán v roce 

2011, nejmenší v roce 2013. Co se týče vlastního kapitálu, ten byl největší v roce 2013 

a činil celkem 550 338 000 Kč.  

 

Tabulka 11: Ukazatele rentability [v %]  

Ukazatele rentability 2011 2012 2013 

ROA 4,61 10,31 2,36 

ROCE 8,32 14,68 2,80 

ROE 8,42 14,68 2,82 

ROS 3,97 5,15 0,16 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 11 jsou zobrazeny výsledky ukazatelů rentability. Rentabilita neboli 

výnosnost zahrnuje ukazatele poměřující zisk s jinými veličinami, aby se zhodnotila 

úspěšnost při dosahování podnikových cílů. 
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Graf 2: Ukazatele rentability [v %] 

 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 

 

Dle grafického zobrazení je patrné, že nejvíce rentabilní byl podnik v roce 2012. 

Nejméně rentabilní byl podnik v roce 2013. 
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4. 4. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou pro řízení aktiv podniku používány, protože posuzují, jak 

efektivně se svými aktivy podnik hospodaří. Hodnotí se zde vázanost jednotlivých složek 

kapitálu v určitých formách aktiv. 

4. 4. 1. Obrat celkových aktiv 

                        
     

              
 

4. 4. 2. Rychlost obratu zásob 

                        
     

      
 

4. 4. 3. Doba obratu zásob 

                    
      

     
   

      
   

           
 

4. 4. 4. Rychlost obratu pohledávek 

                             
     

          
 

4. 4. 5. Doba obratu pohledávek 
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Tabulka 12: Ukazatele aktivity, vstupní hodnoty [v Kč] 

Vstupní hodnoty 2011 2012 2013 

Celková aktiva 834 098 000 761 807 000 656 842 000 

Dlouhodobé pohledávky 70 000 673 000 70 000 

Krátkodobé pohledávky 166 128 000 244 790 000 81 647 000 

Pohledávky celkem 166 198 000 245 463 000 81 717 000 

Tržby celkem 1 242 857 000 1 895 329 000 780 385 000 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 
1 031 221 000 1 684 131 000 626 821 000 

Tržby za prodej zboží 211 636 000 211 198 000 153 564 000 

Zásoby 371 209 000 193 937 000 168 871 000 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 

 

Tabulka 13: Ukazatele aktivity  

Ukazatele aktivity 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv (x) 1,49 2,49 1,19 

Rychlost obratu zásob (x) 3,35 9,77 4,62 

Doba obratu zásob (dny) 109,02 37,35 78,98 

Rychlost obratu pohledávek (x) 7,48 7,72 9,55 

Doba obratu pohledávek (dny) 48,81 47,27 38,22 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 13 jsou uvedeny výsledné hodnoty ukazatele aktivity. Ukazatele obratu 

celkových aktiv, rychlost obratu zásob a rychlost obratu zásob jsou vyjádřeny v obrátkách, 

tedy kolikrát se daná aktiva v podniku obrátí. Ukazatele doby obratu zásob a doby obratu 

pohledávek jsou vyjádřeny ve dnech. 
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Graf 3: Ukazatele aktivity (kolikrát se aktiva obrátí) 

 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 

 

Graf 4: Ukazatele aktivity (dny) 

 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování  
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4. 5. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží k hodnocení finanční stability podniku. Ukazatele 

finanční stability obecně hodnotí rovnováhu mezi zdroji financování a jejich alokací 

do majetku podniku. 

4. 5. 1. Celková zadluženost 

                      
            

              
 

4. 5. 2. Koeficient samofinancování 

                             
               

              
 

4. 5. 3. Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

                                           
            

               
 

4. 5. 4. Ukazatel úrokového krytí 

                           
                          

               
 

 

Tabulka 14: Ukazatele zadluženosti, vstupní hodnoty [v Kč] 

Vstupní hodnoty 2011 2012 2013 

Celková aktiva 834 098 000 761 807 000 656 842 000 

Cizí kapitál 377 781 000 226 974 000 106 504 000 

Finanční VH - 11 511 000 4 911 000 - 6 456 000 

Nákladové úroky 2 482 000 970 000 110 000 

Provozní VH 60 794 000 92 710 000 7 734 000 

Vlastní kapitál 456 317 000 534 833 000 550 338 000 

Zisk před úroky a zdaněním 51 795 000 98 591 000 1 388 000 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 
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Tabulka 15: Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti 2011 2012 2013 

Celková zadluženost [%] 45,29 29,79 16,21 

Koeficient samofinancování 0,55 0,70 0,84 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu [%] 82,79 42,44 19,35 

Ukazatel úrokového krytí 20,87 101,64 12,62 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 15 popisuje zadluženosti, jaké společnost dosáhla v daných letech. 

Nejvyšší hodnoty celkové zadluženosti byly dosaženy v roce 2011. V roce 2012 pak 

celková zadluženost činila o 15% méně než v roce předchozím. Ukazatel zadluženosti 

vlastního kapitálu neboli míra zadluženosti byl taktéž nejvyšší v roce 2011 a to až okolo 

83%, v roce 2012 to pak bylo 42,44% a v roce 2013 hodnota spadla na 19,35%. 

 

Graf 5: Ukazatele zadluženosti [v %] 

 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 
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4. 6. Vyhodnocení poměrových ukazatelů 

Ekonomickou analýzu podniku Caterpillar Global Mining Czech Republic, a. s. 

jsem provedla pomocí výpočtů poměrových ukazatelů, nyní je možné posoudit celkové 

hospodaření firmy. 

Z hlediska likvidity, která vyjadřuje schopnost podniku uhradit své platební 

závazky včas, podnik splnil doporučované hodnoty pouze u běžné a pohotové likvidity. 

Co se týče okamžité likvidity, která je vyjádřena jako poměr pohotových platebních 

prostředků k dluhům s okamžitou splatností, má podnik nedostatek pohotových platebních 

prostředků, proto vyšly hodnoty velmi nízké ve všech sledovaných letech. Doporučila bych 

tedy firmě, aby navýšila své pohotové platební prostředky. 

Rentabilita nebo též výnosnost vloženého kapitálu, která je měřítkem schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu, byla 

nejvyšší v roce 2012, nejnižší pak v roce 2013. Cílem každého podniku je, aby rentabilita 

rostla. Hodnoty ukazatelů rentability celkového vloženého kapitálu ROA, rentability 

celkového investovaného kapitálu ROCE, rentability vlastního kapitálu ROE a rentability 

tržeb ROS vzrostly v roce 2012, avšak v roce 2013 hodnoty poklesly. V následující tabulce 

je srovnání, kde lze sledovat vývoj rentabilit v jednotlivých letech, znaménko plus značí 

růst rentability, znaménko mínus značí pokles rentability. 

 

Tabulka 16: Ukazatele rentability, srovnání [v %] 

Ukazatele 

rentability 
2011 2012 

Srovnání 

2011-2012 

2012 2013 
Srovnání 

2012-2013 

ROA 4,61 10,31 + 5,7 10,31 2,36 - 7,95 

ROCE 8,32 14,68 + 6,36 14,68 2,80 - 11,88 

ROE 8,42 14,68 + 6,26 14,68 2,82 - 11,86 

ROS 3,97 5,15 + 1,18 5,15 0,16 - 4,99 

Zdroj: Výroční zprávy 2011-2013 + vlastní zpracování 
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Tabulka č. 16 zřetelně ukazuje, že podnik byl nejvíce rentabilní v roce 2012, avšak 

v roce 2013 hodnoty výrazně poklesly oproti předchozímu roku. 

U rentability celkového vloženého kapitálu ROA, která je vyjádřena jako poměr 

čistého zisku k celkovým aktivům, za pokles o 7,95 % může především pokles čistého 

zisku, který se oproti roku 2012 snížil o 63 011 000 Kč. Celková aktiva se snížila 

o 104 965 Kč. U rentability celkového investovaného kapitálu ROCE, která je vyjádřena 

jako poměr čistého zisku k součtu dlouhodobých dluhů a vlastního kapitálu, za pokles 

o 11,88 % může opět pokles čistého zisku o 63 011 000 Kč a taktéž nárůst dlouhodobých 

dluhů. V roce 2012 podnik neměl žádné dlouhodobé dluhy, za rok 2013 měl dlouhodobé 

dluhy ve výši 3 506 000 Kč. U rentability vlastního kapitálu ROE, která je vyjádřena jako 

poměr čistého zisku k vlastnímu kapitálu, za pokles o 11,86 % může opět pokles čistého 

zisku o 63 011 000 Kč. U rentability tržeb ROS, která je vyjádřena jako poměr zisku před 

zdaněním k tržbám, za pokles o 4,99 % může hlavně pokles zisku před zdaněním, který 

se oproti roku 2012 snížil o 96 343 000 Kč a taktéž pokles tržeb o 1 114 944 Kč. 

Z hlediska ukazatelů zadluženosti jsem sledovala celkovou zadluženost, koeficient 

samofinancování, ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu, též tzv. míra zadluženosti, 

a ukazatele úrokového krytí. Nejvyšší hodnoty celkové zadluženosti a míry zadluženosti 

podniku byly v roce 2011, postupně se hodnoty snižovaly a nejnižší hodnoty byly v roce 

2013. Hodnoty celkové zadluženosti, která je vyjádřena jako poměr cizího kapitálu 

k celkovým aktivům, a hodnoty míry zadluženosti, která je vyjádřena jako poměr cizího 

kapitálu k vlastnímu kapitálu, ovlivnily především pokles cizího kapitálu. V roce 2011 měl 

podnik cizí kapitál ve výši 377 781 000 Kč, v roce 2012 se cizí kapitál snížil 

o 150 807 000 Kč a v roce 2013 již byla hodnota cizího kapitálu 106 504 000 Kč, tedy 

o 271 277 000 Kč nižší než v roce 2011. Lze tedy říci, že podnik, co se ukazatelů 

zadluženosti týče, si vedl nejlépe v roce 2013. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo provést ekonomickou analýzu v podniku 

Caterpillar Global Mining Czech Republic, a. s. se sídlem v Ostravě – Radvanicích, 

Lihovarská 1378/11, Česká republika. 

Bakalářskou práci jsem rozdělila do pěti částí. V úvodu jsem uvedla, čím se tato 

práce bude zabývat, a přiblížila jsem problematiku daného tématu. Další kapitolou je 

charakteristika vybraného podniku, kde jsem uvedla popis, základní údaje, řídící orgány 

a předmět podnikání dané společnosti. Jedna z hlavních částí této práce je kapitola 

teoretická východiska, kde jsem objasnila pojmy ekonomická a finanční analýza a uvedla 

jsem základní poměrové ukazatele. Nejdůležitější částí této práce je kapitola zabývající se 

praktickým zpracováním, kapitola ekonomická analýza vybraného podniku. V této části 

jsem provedla podrobnou ekonomickou analýzu pomocí poměrových ukazatelů. 

Nejobtížnější částí této bakalářské práce byla praktická část, kde jsem zpracovávala 

jednotlivé poměrové ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. Výsledkem 

této práce je ekonomické zhodnocení podniku Caterpillar Global Mining Czech Republic, 

a. s. 

Na závěr lze říci, že daný podnik byl nejvíce rentabilní v roce 2012 a z hlediska 

ukazatelů zadluženosti nejméně zadlužený v roce 2013.  
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