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Anotace 
 

Bakalářská práce se zabývá ekonomickou analýzou společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

Nejprve popisuje charakteristiku firmy, základní informace a předmět podnikání.  

V další části je popsána teorie ekonomické analýzy, která se následně rozděluje na 

horizontální analýzu, vertikální analýzu a analýzu poměrovými ukazateli. V praktické části 

jsou provedeny výpočty daných ukazatelů a jejich ekonomické zhodnocení. 

Klíčová slova: finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, aktiva, pasiva, horizontální 

analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatele, rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 
 

In my thesis I am writing about economic analysis of a company OZO Ostrava s.r.o. 

In the first part I am writing about characteristic of the company, basic information and 

business subject.  

In the next part I am describing theory of economic analysis, which I am dividing 

into horizontal analysis, vertical analysis and analysis of ratio indicators. In the practical 

part of the calculations are carried out indicators and their economic evaluation. 

Keywords: financial analysis, balance sheet, sheet of profit and loss, assets, liabilities, 

horizontal analysis, vertical analysis, ratio indicators, profitability, liquidity, activity, 

indebtedness 
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1 ÚVOD 

Cílem a snahou každého podniku je dosažení kladného a co možná nejvyššího 

hospodářského výsledku (zisku). Pro úspěšné fungování musí společnost, kromě jiných 

činností, jako je např. vnitropodniková komunikace, marketingová činnost, výroba nebo 

management, věnovat dostatečnou pozornost i finanční stránce. K tomu slouží právě 

finanční analýza. 

Hlavním cílem bakalářské práce je tedy zjištění celkové finanční situace a zdraví 

podniku OZO Ostrava s.r.o. v letech 2009 – 2013. Společnost se zabývá svozem a 

skladováním odpadu z města a okolních obcí. Pohybuje se především v oblasti 

komunálních, průmyslových a živnostenských odpadů. Celá její podrobná charakteristika 

je zachycena v následující kapitole. 

Potřebných výsledků se tedy docílí pomocí ekonomické analýzy. Ta je obsáhle 

popsána v teoretické části, která se zaměřuje nejen na předmět, cíl a využití finanční 

analýzy, ale také popisuje zdroje informací pro analýzu potřebné a hlavní metody finanční 

(ekonomické) analýzy.  

Čtvrtá část pojednává o praktických výsledcích. Jsou zde zachyceny výsledky 

horizontální a vertikální analýzy. Dále pak přehled poměrových ukazatelů, zejména 

ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Všechny výsledné hodnoty jsou 

podloženy tabulkami, případně grafy, ve kterých jsou výpočty přehledněji srovnatelné 

s ostatními lety. Kapitola obsahuje i popis hodnot jednotlivých ukazatelů, srovnání 

s optimálními hodnotami a diskuzi o možných příčinách, při změnách nebo nevyhovujících 

výsledcích. 

Následující část je jednou z nejdůležitějších v celé bakalářské práci. Hodnotí 

postupně výsledky horizontální, vertikální analýzy a analýzy poměrových ukazatelů. Snaží 

se vysvětlit případné změny a nevyhovující vypočtené hodnoty. Navrhnout či doporučit 

společnosti postup, které by vedl ke zlepšení finančního zdraví podniku. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Historie společnosti OZO Ostrava s.r.o. sahá až do roku 1949. Jejímu vzniku 

předcházela bývalá rozpočtová organizace TAZSMO Ostrava (Technické a zahradní 

služby města Ostravy). Jednalo se o první Československou firmu zaměřenou na třídění 

komunálního odpadu. Tato společnost zajištovala svoz a skládkování odpadu z města  

a okolních obcí. Zároveň prováděla kompletní zahradní a sadové úpravy. V devadesátých 

letech byla rozpočtová organizace transformována na organizaci příspěvkovou a 30. června 

roku 1995 se stala společností s ručením omezeným. Samotná zkratka OZO v názvu 

společnosti výstižně popisuje její činnost – Odvoz a Zpracování Odpadu. Logo společnosti 

názorně zobrazuje obrázek č. 1 [1]. 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 1: Logo společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

Zdroj: [2] 

2.1  Základní údaje 

Datum zápisu: 2. listopadu 1994 

Obchodní firma: OZO Ostrava s.r.o. 

Sídlo: Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00 

Identifikační číslo: 623 00 920 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Místo zápisu: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 12647 [3] 
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2.2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti jsou: 

 výroba plynu; 

 distribuce plynu; 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; 

 opravy silničních vozidel; 

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

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; 

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; 

 silniční motorová doprava: 

 nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; 

 nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; 

 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor [4]. 

2.3 Činnost společnosti 

Společnost OZO Ostrava s.r.o. se zabývá poskytováním komplexních služeb 

v oblasti nakládání s odpady. Patří zde především: 

 Sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z měst a obcí 

 Podnik zajišťuje celý souhrn služeb pro města a obce ve své svozové oblasti. 

Tuto oblast tvoří město Ostrava a dalších 34 měst a obcí v regionu. Patří zde 

Albrechtičky, Bílov, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Fulnek, 

Hať, Horní Lhota, Hladké Životice, Jistebník, Kateřinice, Klimkovice, 

Kozmice, Krmelín, Kujavy, Ludgeřovice, Olbramice, Petřvald, Píšť,  

Pustějov, Řepiště, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka, Suchdol nad Odrou,  

Šenov, Šilheřovice, Tísek, Velká Polom, Velké Albrechtice, Vřesina,  

Vřesina u Hlučína, Závada, Zbyslavice. Všechny uvedené místa jsou 

zachyceny na obrázku č. 2, kde pokrývají rozsáhlé území. Celkem to zahrnuje 

okolo 400 tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje [5]. 
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Obrázek č. 2: Mapa svozových míst společnosti 

Zdroj: [6] 

 

 Sběr, svoz třídění, využívání a odstraňování průmyslových, nebezpečných  

a živnostenských odpadů 

 Služby komplexního charakteru jsou poskytovány podnikatelským subjektům. 

Vlastní sklad nebezpečných odpadů slouží pro práci s nebezpečným odpadem 

a je současně skladem havarijním pro příjem nebezpečného odpadu 

z mimořádných událostí, které jsou likvidovány hasičským záchranným sborem. 

 Výroba náhradního paliva pro cementárny z odpadů 

 Daná linka zpracovává vhodné odpady pro výrobu certifikovaného paliva. 

Hlavní surovinou jsou spalitelné odpady, které obsahují papír, dřevo a textil. 

Vyrobené náhradní palivo slouží místo černého uhlí při výrobě cementu. Kvalita 

takto vyrobeného paliva je neustále sledována vlastní laboratoří společnosti 

OZO Ostrava s.r.o. 

 Třídění a lisování plastů 

 Pomocí třídící a dotřiďovací linky se z navezeného separovaného plastového 

odpadu třídí materiály vhodné k recyklaci. Tato linka je dále doplněna lisovacím 

zařízením a napojena na již zmíněnou linku k výrobě náhradního paliva pro 
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cementárny. Díky této technologii, zařízení a postupu jsou svezené separované 

plastové odpady maximálně využity. 

 Jímání bioplynu a výroba elektřiny 

 Společnost provozuje vlastní skládku odpadů kategorie O. Tato skládka je 

zabezpečena proti špatným vlivům, které mohou působit na životní prostředí. 

Nedílnou součástí je i systém odplyňovacích vrtů, na který navazuje stanice 

skládkového plynu. Bioplyn odčerpaný ze skládky je využíván k výrobě 

elektřiny. 

 Ekologická výchova 

 OZO Ostrava s.r.o. se zabývá výchovou a osvětou v oblasti správného nakládání 

s odpady. Nabízí několik vzdělávacích pořadů přizpůsobených věku 

návštěvníků, a to nejen pro školy, ale i pro ostatní obyvatele svozové oblasti, 

kteří mají o dané služby zájem nebo se chtějí dozvědět něco více o odpadech  

a o správném nakládání s nimi [5]. 

2.4 Organizační struktura 

Tabulka č. 1 uvádí jednotlivé orgány společnosti. 

Tabulka č. 1: Orgány společnosti 

Valná hromada: tvořena Radou statutárního města Ostravy 

Jednatel: Ing. Karel Belda (současně i ředitelem společnosti) 

Prokurista: Ing. Petr Bielan (současně i technickým náměstkem společnosti) 

Dozorčí rada: Dalibor Gříšek – předseda 

Doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. – místopředsedkyně 

Ing. František Kolařík – člen 

Monika Schromová – člen 

Vladimír Marek – člen 

Zdroj: [3] 

 

V  čele společnosti stojí ředitel, který má dva náměstky - ekonomického 

a  technického. Společnost má dvoustupňový systém řízení, tzn. společnost - provozovna. 
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Provozovny tvoří samostatné organizační a ekonomické jednotky, které jsou 

specializovány na jednotlivé činnosti společnosti. Těchto provozoven je hned několik: 

 Provozovna 1 – Komunální odpady; 

 Provozovna 2 – Zpracování odpadu; 

 Provozovna 3 – Skládka odpadu; 

 Provozovna 5 – Průmyslové odpady; 

 Provozovna 7 – Doprava a objemné odpady; 

 Provozovna 8 – Interní služby [7]. 

 

Obrázek č. 3: Organizační schéma společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA FINANČNÍ ANALÝZY 

3.1 Předmět a cíl finanční analýzy 

Finanční analýza charakterizuje určitý systematický rozbor získaných dat  

a informací, které jsou zachyceny především v účetních výkazech. Správně vypracované  

a vyhodnocené finanční analýzy slouží podniku pro hodnocení firemní minulosti, 

současnosti a hlavně pro předpoklady nutné pro budoucí finanční podmínky společnosti.  

Hlavním smyslem je, ze získaných finančních dat, připravit potřebné podklady pro 

kvalitní fungování podniku. Nezastupitelnou roli zde sehrává účetnictví, které poskytuje 

přesné hodnoty daných peněžních údajů. Tyto údaje jsou tzv. izolované, jelikož se vztahují 

pouze k jednomu časovému okamžiku [8]. 

 Pro úspěšný chod podniku, musí společnost rozvinout své schopnosti, zvyšovat 

výkony, učit se novým dovednostem. Měl by se naučit prodávat tam, kde většina jeho 

konkurentů selhala. Aby mohl včas ovlivňovat faktory vedoucí k prosperitě, musí znát 

příčiny a důvody úspěchu či naopak neúspěchu podnikání. Právě ty mohou být 

diagnostikovány a odhaleny finanční analýzou. Identifikace problémů, zkoumání silných  

a slabých stránek podniku nám napomáhá ke správnému vedení a umožňuje dospět 

k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. 

Zpravidla mezi hlavní cíle finanční analýzy podniku patří: 

 posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí; 

 analýza dosavadního vývoje podniku; 

 komparace výsledků analýzy v prostoru; 

 analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady); 

 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti; 

 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty ; 

 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku [9]. 

3.2 Využití finanční analýzy 

Jak již bylo výše uvedeno, finanční analýza patří k významným nástrojům finančního 

řízení podniku. Hodnotí minulý a současný vývoj z různých pohledů a dává podklady pro 
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budoucí rozhodnutí. Má v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou dlouhodobou tradici a je 

neoddělitelným prvkem podnikového řízení. Působí jako zpětná vazba, která informuje  

o stavech jednotlivých sekcí podniku. Výsledky finanční analýzy mohou sloužit nejen pro 

vlastní potřebu podniku, ale i subjektům mimo něj. 

Potřebné výsledné podklady využívají, jako zdroj pro další rozhodování, nejen 

manažeři podniku, ale i investoři, obchodní partneři, státní instituce, zahraniční instituce, 

zaměstnanci, auditoři, konkurenti, burzovní makléři a v neposlední řadě i odborná 

veřejnost [10]. 

3.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalitu a úspěšnost výsledků finanční analýzy ovlivňují použité vstupní informace. 

Důležitá je nejen jejich kvalita, ale také jejich komplexnost. Je nutné podchytit pokud 

možno všechna data. Základní data jsou nejčastěji čerpána z účetních výkazů. Tyto výkazy 

poskytují informace celé řadě uživatelů a lze je rozdělit na dvě základní části: 

 účetní výkazy finanční; 

 účetní výkazy vnitropodnikové. 

Základními funkcemi finanční analýzy je prověření finančního zdraví podniku  

(ex-post analýza) a vytvoření základu pro finanční plán (ex-ante analýza). Abychom 

zajistili úspěšné, a zároveň správné zpracování finanční analýzy jsou důležité tyto základní 

účetní výkazy: 

 rozvaha; 

 výkaz zisku a ztráty; 

 výkaz cash flow (výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků).  

3.3.1 Rozvaha 

Jedná se o účetní výkaz, který vždy k určitému datu zachycuje stav aktiv 

(dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) a pasiv (zdrojů financování). 

Představuje základní přehled o majetku podniku ve statické podobě. Jde tedy o souhrn ve 

třech základních oblastech – majetkové situaci podniku, zdrojích financování a finanční 
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situaci podniku. Základní členění položek v rozvaze je schematicky prezentováno 

v tabulce č. 2 [8]. 

Tabulka č. 2: Struktura rozvahy 

Rozvaha k 31. 12. 20xx 

Aktiva (majetková struktura) Pasiva (finanční struktura) 

Stálá aktiva Vlastní kapitál 

Oběžná aktiva Cizí kapitál 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

Zdroj: [8] 

3.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Tento výkaz slouží ke zjišťování výše a způsobu tvorby složek výsledku hospodaření 

za určité období. Zahrnuje náklady, které můžeme definovat jako peněžní vyjádření 

spotřeby výrobních činitelů. Je s nimi spojen úbytek majetku podniku. V praxi se náklady 

projevují jako spotřeba, opotřebení majetku nebo přírůstek závazků. Výkaz dále obsahuje 

výnosy, které představují peněžní vyjádření výsledku plynoucích z provozování podniku. 

Jedná se o finanční částky, na které má podnik nárok z prodeje zboží a služeb. Zahrnují 

jisté hodnotové navrácení spotřebovaného majetku a jeho přírůstek.  

Zjednodušeně lze podstatu výkazu zisku a ztráty vyjádřit vztahem: 

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ [11] 

VH se na základě toho, jaké náklady či výnosy do jeho struktury vstupují, člení na 

několik stupňů. Členění výsledků hospodaření je znázorněno na obrázku č. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Členění výsledku hospodaření 

Zdroj: [8] 
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3.3.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow, jinak také známý jako výkaz o tvorbě a použití peněžních 

prostředků, je účetním výkazem, který slouží k posouzení skutečné finanční situace 

podniku. Zachycuje přehled o peněžních tocích v průběhu účetního období. Peněžními 

toky rozumíme přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů. Výkaz je možno rozdělit na tři základní části: 

 provozní činnost; 

 investiční činnost; 

 finanční činnost. 

3.4 Metody finanční analýzy 

V rámci finanční analýzy existuje celá řada metod hodnocení finančního zdraví 

podniku. Je nutné dbát na volbu správné metody a uvědomit si její účinnost s ohledem na 

účelnost, nákladnost a spolehlivost.  

Každá použitá metoda musí mít zpětnou vazbu na cíl, který má splnit. Zároveň by 

zde měla fungovat i minimální sebekontrola toho, zda skutečně použitá metoda nejlépe 

odpovídá vytyčenému cíli. Při volbě lepší metody vzniknou spolehlivější závěry, které 

následně ovlivní riziko chybného rozhodnutí a naděje na úspěch se zvýší. 

Základem různých metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele, jako např. 

ukazatele stavové (absolutní), rozdílové a poměrové (relativní). V současnosti je daleko 

více používaný jiný druh členění, a to: 

 Extenzivní (objemové) ukazatele 

 stavové; 

 rozdílové; 

 tokové; 

 nefinanční; 

 Intenzivní (relativní) ukazatele 

 stejnorodé; 

 různorodé [8]. 
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3.5 Analýza stavových ukazatelů 

3.5.1 Horizontální analýza 

Tato analýza, známá jako analýza trendů, se zabývá časovými změnami absolutních  

i relativních ukazatelů (změny musí být prováděny obezřetně a komplexně). Používá se 

k zachycení vývojových trendů ve struktuře majetku a kapitálu podniku. Je nejčastěji 

používanou a nejjednodušší metodou při vypracování zpráv o hospodářské situaci podniku 

a o jeho minulém i budoucím vývoji. 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1 = ∆𝑈𝑡 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑈𝑡 − 𝑈𝑡−1

𝑈𝑡−1
=

∆𝑈𝑡

𝑈𝑡−1
 

𝑈𝑡… hodnota ukazatele 

𝑡… běžný rok 

𝑡 − 1… předchozí rok [11] 

3.5.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza, jiným názvem procentní rozbor nebo analýza komponentů,  

se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. Posuzuje jednotlivé komponenty 

majetku a kapitálu. Zle zde zcela zřejmě určit složení hospodářských prostředků, které jsou 

potřebné pro výrobní a obchodní aktivity podniku a také z jakých zdrojů byly pořízeny. 

Potřebná data se nacházejí ve výkazu zisku a ztráty, kde základem pro procentní 

vyjádření je velikost tržeb a v rozvaze se jedná o hodnotu celkových aktiv podniku.  

Výhodou vertikální analýzy je její nezávislost na meziroční inflaci. Umožnuje tedy 

srovnání výsledků analýzy z různých let. Proto se využívá ke srovnávání v čase  

i v prostoru. Tato působivá a jednoduchá analýza napoví mnohé o ekonomice podniku. 

𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢 =
𝑈𝑖

∑ 𝑈𝑖
 

𝑈𝑖… hodnota dílčího ukazatele 

∑ 𝑈𝑖… velikost absolutního ukazatele 

 [9] 
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3.6 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Analýza rozdílových a tokových ukazatelů se zabývá rozborem základních účetních 

výkazů, které primárně obsahují tokové položky. Jedná se zejména o výkaz zisku a ztráty, 

výkaz cash flow a stranou nezůstává ani rozvaha, neboť analýzu oběžných aktiv je možno 

provést také pomocí rozdílových ukazatelů. Do této skupiny můžeme zařadit: 

 Analýza cash flow 

 Analýza fondů 

 čistý pracovní kapitál (net working capital); 

 čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond); 

 čistý peněžně-pohledávkový finanční fond [8]. 

3.7 Analýza poměrových ukazatelů  

Poměrové ukazatele lze považovat za základní nástroje finanční analýzy. Analýza 

pomocí těchto ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších metod, protože umožňuje rychlý 

přehled a představu o základní finanční situaci podniku. Postupem času se vyvinulo značné 

množství těchto poměrových finančních ukazatelů. Proto se řadí do několika skupin, podle 

jednotlivých oblastní finanční analýzy. Jedná se především o ukazatele rentability, 

likvidity, aktivity a zadluženosti. Dále pak existují ukazatele kapitálového trhu, ukazatele 

na bázi cash flow, případně další ukazatelé [10]. 

3.7.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost) představuje jistou schopnost podniku vytvářet nové zdroje, 

dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu. Potřebná data jsou obsažena ve dvou 

základních účetních výkazech, a to ve výkazu zisku a ztráty a v rozvaze. Ukazatele 

rentability se skládají z čitatele, kde se vyskytuje položka odpovídající výsledku 

hospodaření (obvykle jde o tokovou veličinu) a ze jmenovatele, který obsahuje určitý druh 

kapitálu (stavová veličina), respektive tržby (toková veličina). Obecně lze říci, že ukazatelé 

rentability hodnotí celkovou efektivnost dané činnosti. Jedná se o ukazatele, které budou 

nejvíce zajímat akcionáře a potenciální investory. 
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Rentabilita je vyjadřována poměrem zisku k částce vloženého kapitálu. Pro finanční 

analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku: 

 EBIT (zisk před odečtením úroků a daní) 

 Odpovídá provoznímu výsledku hospodaření. Vychází z faktu stejného 

daňového zatížení pro firmy a rozdílnou bonitu z hlediska věřitelského. 

 EAT (zisk po zdanění, čistý zisk) 

 Část zisku, kterou dělíme na zisk rozdělený (dividendy) a zisk nerozdělený 

(pro chod v podniku). Odpovídá výsledku hospodaření za běžné účetní období. 

 EBT (zisk před zdaněním) 

 Jedná se o provozní zisk snížený nebo zvýšený o finanční a mimořádný výsledek 

hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny daně [8]. 

V praxi jsou pro zjišťování rentability používány nejčastěji tyto ukazatele: 

Rentabilita celkových vložených aktiv – ROA (return on assets) 

Míra výnosu na aktiva. Poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (return on common equity) 

Výnosnost a návratnost vlastního kapitálu. Vlastníci mají možnost zjistit velikost 

výnosu jejich vloženého kapitálu, který by měl odpovídat velikosti investičního rizika. 

𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE (return on capital employed) 

Výnosnost dlouhodobě investovaného kapitálu. Poměr celkových výnosů všech 

investorů a dlouhodobých finančních prostředků, které má podnik k dispozici. 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 + ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 

Rentabilita tržeb – ROS (return on sales) 

Jde o vztah zisku k tržbám. Poměr výsledku hospodaření a tržeb v různých podobách. 

𝑅𝑂𝑆 = 
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 [9] 
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3.7.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Poměřuje všechny 

potenciálně likvidní prostředky, které má podnik k dispozici, se svými dluhy a závazky. 

Podle požadované míry jistoty dosazujeme do čitatele majetkové složky s různou dobou 

likvidnosti (přeměnitelnost na peníze). Nejlikvidnější jsou samy peníze v hotovosti nebo na 

běžných účtech. Naopak nejméně likvidní je dlouhodobý majetek. S ním se v ukazatelích 

likvidity neuvažuje. Základem pro odvození a výpočet jsou oběžná aktiva [10]. 

Z hlediska názvu a obsahu ukazatelů se zpravidla používají tři základní ukazatele: 

Běžná likvidita 

Celková likvidita, mobilita, běžná míra. Ukazuje, kolikrát je podnik schopen 

pokrývat krátkodobé závazky svými oběžnými aktivy. Je citlivá na strukturu zásob  

a pohledávek. S nevhodnou strukturou oběžných aktiv se podnik může dostat do nelehké 

finanční situace. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by měla být vyšší než 1,5. 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

Pohotová likvidita 

Rychlý test, test kyselinou. Od předchozího ukazatele se liší vyloučením zásob 

z oběžných aktiv. Ponechají se jen peněžní prostředky, pohledávky a krátkodobé cenné 

papíry. Pro zachování likvidity podniku by hodnota ukazatele neměla klesnout pod 1.  

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 

Okamžitá likvidita 

Při výpočtech se dosazuje peněžní hotovost a peníze na běžných účtech, dále se zde 

počítá s jejich ekvivalenty (volně obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, 

směnečné dluhy a šeky). Pro okamžitou likviditu je doporučená hodnota ukazatele podle 

americké literatury v rozmezí 0,9 – 1,1. V České republice byla dolní hranice rozšířena na 

hodnotu 0,6. Ovšem podle metodiky ministerstva průmyslu a obchodu může být hodnota 

ještě nižší, a to 0,2. Tato hodnota je zároveň označována za hodnotu kritickou. 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 + 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

  [9] 
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3.7.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy. 

Uvádějí, kolikrát se určitý druh majetku obrátí za daný časový interval (počet obrátek). 

Nebo také mohou měřit dobu, po kterou je majetek v určité formě vázán (doba obratu). 

Mezi nejčastěji používané ukazatele patří: 

Obrat celkových aktiv 

Uvádí počet obrátek za určitý časový interval. Měří intenzitu využívání celkového 

majetku. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím efektivněji podnik využívá majetek. 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Doba obratu aktiv 

Ukazatel vyjadřuje dobu (ve dnech), za kterou dojde k obratu celkových aktiv 

(majetku) ve vztahu k tržbám. Pozitivní je, co nejkratší doba obratu. Jedná se o obrácenou 

hodnotu ukazatele obratu celkových aktiv. 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

[11] 

Obrat zásob 

Udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána a znovu 

uskladněna. Jinými slovy jej lze nazvat ukazatelem intenzity využití zásob.  

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

 

Doba obratu zásob 

Měří dobu (ve dnech), po kterou je kapitál vázán v určité formě zásob. Ty jsou 

s podnikáním spojeny do doby jejich spotřeby nebo prodeje. Tedy slouží jako indikátor 

likvidity. Udává dobu, kdy se zásoby přemění v peněžní hotovost nebo pohledávku. 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎
 

 

Doba obratu pohledávek 

Jedná se o podíl průměrného stavu obchodních pohledávek a průměrných denních 

tržeb na fakturu. Určuje dobu, která uplyne mezi prodejem na fakturu a přijetím peněz. 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
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Doba obratu závazků 

Známá také jako průměrná doba odkladu plateb nebo doba provozního úvěru. Slouží 

k výpočtu doby (ve dnech), která v průměru uplyne mezi nákupem zásob a jejich úhradou. 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů = 
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑛á𝑘𝑢𝑝𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
 [12] 

3.7.4 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost vyjadřuje skutečný podíl cizích zdrojů, které podnik využívá 

k financování svých aktiv. V ekonomice je nepřijatelné, aby podnik financoval veškerá svá 

aktiva z vlastního zdroje nebo naopak jen z cizího kapitálu. Vlastní kapitál s sebou nese 

riziko snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu a cizí zdroje jsou spojeny s obtížným 

získáváním.  

K analýze zadluženosti slouží mnoho ukazatelů, např.: 

Celková zadluženost 

Jinými slovy také koeficient napjatosti, dluh na aktiva nebo ukazatel věřitelského 

rizika. Poměřuje celkové závazky k celkovým aktivům. Tento ukazatel je nutno posuzovat 

v souvislosti s celkovou výnosností podniku. Platí zde, že s vyšší hodnotou ukazatele 

narůstá i riziko věřitelů. Proto věřitele preferují nízké hodnoty tohoto ukazatele. 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Koeficient samofinancování 

Jinak také míra zadluženosti, je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluženosti. 

Využívá poměru vlastního kapitálu k celkovým aktivům. 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Úrokové krytí 

Udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Doporučené hodnoty by měly dosahovat 

trojnásobku nebo i více. Je to proto, aby po zaplacení úroků z dluhového financování zůstal 

ještě dostatečný efekt pro akcionáře. 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

[8] 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA DANÉ SPOLEČNOSTI 

Ve čtvrté a v jedné z nejdůležitějších částí celé bakalářské práce, provádím výpočty 

spojené s finanční analýzou, pro roky 2009 až 2013. Ve vybraných letech se zaměřím 

nejen na horizontální a vertikální metodu, ale také hlavně na poměrové ukazatele podniku 

OZO Ostrava s. r. o. Údaje potřebné k výpočtům jsem nalezla na webových stránkách 

společnosti. Čerpala jsem především z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které jsem si pro 

sledované období zpracovala a jejich celá podoba je zachycena v příloze č. 1 a příloze č. 2.  

 

Tabulka č. 3: Zkrácená rozvaha společnosti v letech 2009 – 2013 

Údaje v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 645 221  656 045  672 153  692 839  714 346  

Dlouhodobý majetek 460 020  445 232  459 025  507 947  495 063  

Dlouhodobý nehmotný majetek 0  71  129  405  319  

Dlouhodobý hmotný majetek 381 877  370 178  375 379  411 771  388 923  

Dlouhodobý finanční majetek 78 143  74 983  83 517  95 771  105 821  

Oběžná aktiva 183 702  208 911  204 990  181 919  216 996  

Zásoby 6 751  7 470  8 841  8 329  8 401  

Dlouhodobé pohledávky 371  342  318  329  305  

Krátkodobé pohledávky 56 016  59 563  56 657  56 811  55 705  

Krátkodobý finanční majetek 120 564  141 536  139 174  116 450  152 585  

Časové rozlišení 1 499  1 902  8 138  2 973  2 287  

Pasiva celkem 645 221  656 045  672 153  692 839  714 346  

Vlastní kapitál 489 015  483 424  497 252  511 029  526 585  

Základní kapitál 434 206  434 206  409 206  409 206  409 206  

Kapitálové fondy -6 974  -6 221  -5 210  -4 680  -3 602  

Rezervní fondy, nedělitelný fond  

a ostatní fondy ze zisku 
10 315  12 726  15 091  18 873  22 098  

Výsledek hospodaření z minulých 

let 
27 360  19 058  40 347  55 383  65 406  

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období (+/-) 
24 108  23 655  37 818  32 247  33 477  

Cizí zdroje 156 005  172 361  174 568  181 589  187 390  

Rezervy 103 634  111 524  123 101  131 056  141 634  

Dlouhodobé závazky 16 324  19 081  19 443  17 881  17 053  

Krátkodobé závazky 36 047  41 756  32 024  32 652  28 703  

Bankovní úvěry a výpomoci 0  0  0  0  0  

Časové rozlišení 201  260  333  221  371  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Hodnoty uvedené v tabulce č. 3 názorně ukazují vývoj aktiv a pasiv za jednotlivé 

roky. Celková aktiva i pasiva se s přibývajícími lety postupně zvětšovala.  

Na rostoucí aktiva se podílel růst nejen dlouhodobého majetku, kde se zvýšil 

nehmotný, hmotný i finanční majetek, ale také růst oběžných aktiv.  

Co se týče nárůstu celkových pasiv, zapříčinilo jej navýšení cizích zdrojů a vlastního 

kapitálu, i přesto, že zde došlo k poklesu základního kapitálu. 

4.1 Horizontální analýza 

Zaměřím se zde především na horizontální analýzu aktiv, pasiv a také analýzu 

výkazu zisku a ztráty. 

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

 

Tabulka č. 4: Horizontální analýza aktiv 

 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Abs. změna/rel. změna v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Aktiva celkem 10 824 1,7  16 108 2,5 20 686 3,1 21 507 3,1 

Dlouhodobý majetek - 14 788   -3,2  13 793 3,1 48 922 10,7 -12 884 -2,5 

Dl. nehmotný majetek 71  - 58 81,7 276 214,0 -86 -21,2 

Dl. hmotný majetek -11 699  -3,1  5 201 1,4 36 392 9,7 -22 848 -5,5 

Dl. finanční majetek -3 160  -4,0 8 534 11,4 12 254 14,7 10 050 10,5 

Oběžná aktiva 25 209  13,7 -3 921 -1,9 -23 071 -11,3 35 077 19,3 

Zásoby 719  10,7 1 371 18,4 -512 -5,8 72 0,9 

Dl. pohledávky -29  -7,8 -24 -7,0 11 3,5 -24 -7,3 

Krát. pohledávky 3 547  6,3 -2 906 -4,9 154 0,3 -1 106 -1,9 

Krát. fin. majetek 20 972  17,4 -2362 -1,7 -22 724 -16,3 36 135 31,0 

Časové rozlišení 403  26,9 6 236 327,9 -5 165 -63,5 -686 -23,1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 4 jdou jednoduše vyčíst změny rozvahových aktivních položek mezi 

jednotlivými roky. Dochází zde k různým růstům i poklesům.  

Jeden z největších procentuálních nárůstů jsem zaznamenala mezi lety 2011 a 2012 

v dlouhodobém nehmotném majetku společnosti, který tvoří software a ocenitelná práva. 

Podnik v roce 2012 hodnotově zvýšil tento majetek zařazením 3D film audiovizuálního 

díla a technickým zhodnocením svých webových stránek.  
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Další, ještě větší nárůst vznikl mezi roky 2010 a 2011 u časového rozlišení, kde 

rapidně vzrostly jak náklady, tak i příjmy příštích období.  

K výrazným poklesům příliš nedocházelo. A když ano, byly kompenzovány v jiných 

letech. Proto celková aktiva v průběhu pěti let vzrostla skoro o 70 000 tis. Kč. 

4.1.2 Horizontální analýza pasiv 

 

Tabulka č. 5: Horizontální analýza pasiv 

 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Abs. změna/rel. změna v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Pasiva celkem 10 824 1,7 16 108 2,5 20 686 3,1 21 507 3,1 

Vlastní kapitál -5 591  -1,1 13 828 2,9 13 777 2,8 15 556 3,0 

Základní kapitál 0  0,0 -25 000 -5,8 0 0,0 0 0,0 

Kapitálové fondy 753  10,8 1 011 16,3 530 10,2 1 078 23,0 

RF, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 
2 411  23,4 2 365 18,6 3 782 25,1 3 225 17,1 

VH z minulých let -8 302  -30,3 21 289 111,7 15 036 37,3 10 023 18,1 

VH běžného účetního 

období (+/-) 
-453  -1,9 14 163 59,9 -5 571 -14,7 1 230 3,8 

Cizí zdroje 16 356  10,5 2 207 1,3 7 021 4,0 5 801 3,2 

Rezervy 7 890  7,6 11 577 10,4 7 955 6,5 10 578 8,1 

Dlouhodobé závazky 2757  16,9 362 1,9 -1 562 -8,0 -828 -4,6 

Krátkodobé závazky 5 709 15,8 -9 732 -23,3 628 2,0 -3 949 -12,1 

Bank. úvěry a výpomoci 0  - 0 - 0 - 0 - 

Časové rozlišení 59  29,4 73 28,1 -112 -33,6 150 67,9 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V horizontální analýze pasiv, která je uvedena v tabulce č. 5, si nelze nevšimnout 

hodnot, které se nejvýraznějším způsobem změnily.  

Jedná se především o změny ve vlastním kapitále v letech 2010 a 2011, kde poklesl 

základní kapitál o 25 000 tis. Kč, ale zároveň zde došlo k rapidnímu nárůstu 

hospodářského výsledku z minulých let téměř o 112 %. 

Mezi lety 2009 a 2010 došlo také ke zvýšení, a to u cizích zdrojů o 16 356 tis. Kč. 

Velký podíl na tuto změnu měla tvorba zákonné rezervy ve výši 8 116 tis. Kč. Byly zde 

provedeny rekultivační práce ve výši 226 tis. Kč, čerpány z rezerv. A proto se rezervy 

v roce 2010 navýšili o 7,6 %, tedy 7 890 tis. Kč.  
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 Vývoj celkových pasiv za sledované období měl v procentuální sféře lehce rostoucí 

tendenci a stejně jako aktiva podnik navýšil jejich hodnotu o 70 000 tis. Kč.  

Všechny jednotlivé změny zasáhly výrazným způsobem do výsledků firmy.  

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Pro níže uvedenou tabulku č. 6, která uvádí hodnoty horizontální analýzy výkazu 

zisku a ztráty, jsem vycházela z přílohy č. 2. Ta obsahuje výkaz zisku a ztráty v plném 

rozsahu. 

Horizontální analýzu jsem začala provádět až pro přidanou hodnotu, z důvodů 

nulových tržeb za zboží a také nulové obchodní marže.  

Přidaná hodnota obsahuje především výnosové položky týkající se výkonu, jako 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, změnu stavu vnitropodnikových zásob vlastní 

výroby a aktivaci. Dále pak obsahuje nákladové položky vztahující se k výkonové 

spotřebě, kde jsou zahrnuty služby a spotřeba materiálu a energie.  

 

Tabulka č. 6: Horizontální analýza VZZ 

 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Abs. změna/rel. změna v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 

Přidaná hodnota  7 386 3,4 16 747 7,4 -1 130 -0,5 9 831 4,1 

Osobní náklady 11 537 9,2 1 886 1,4 7 251 5,2 1 569 1,1 

Tržby z prodeje dl. 

majetku a materiálu 
-20 -1,0 550 28,5 6 677 269,1 -5 367 -58,6 

ZC prodaného dl. 

majetku a materiálu 
4 5,9 30 41,7 2 833 2 777,5 -1 840 -62,7 

Provozní VH -1 874 -6,2 9 573 34,0 891 2,4 1 633 4,2 

Finanční VH 480 24,9 -948 -39,4 9 0,6 -42 -2,9 

Daň z příjmů za 

běžnou činnost 
-941 -12,0 -5 538 -80,5 6 471 482,9 361 4,6 

VH za běžnou činnost -453 -1,9 14 163 59,9 -5 571 -14,7 1 230 3,8 

Mimořádný VH 0 - 0 - 0 - 0 - 

VH za účetní jednotku -453 -1,9 14 163 59,9 -5 571 -14,7 1 230 3,8 

VH před zdaněním -1 394 -4,4 8625 28,2 900 2,3 1 591 4,0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Uvedené hodnoty vypovídají o postupném vývoji hospodářských výsledků, 

některých výnosů a nákladů za sledované období.  
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K nejvýraznějším procentuálním změnám došlo mezi lety 2011 a 2012. Jednalo se 

především o změny u tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, u zůstatkové ceny 

prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a také u daně z příjmů za běžnou činnost. 

U výsledku hospodaření za běžnou činnost, za účetní jednotku a před zdaněním 

vykazoval podnik největších procentuálních změn v roce 2011. Společnost tehdy vykázala 

zisk před zdaněním ve výši 39 158 tis. Kč. V následujících letech ho ještě nepatrně 

navýšila a v roce 2013 už činil 41 649 tis. Kč. 

Na tomto růstu se podílely vyšší výkony u služeb pro obce v oblasti separace odpadů, 

nárůst tržeb u nakládání s průmyslovými odpady (nižší dopad krize oproti plánu a získání 

nových zákazníků), vyšší tržby za prodej složek odpadů (papír, plasty, šrot – nárůst 

množství vytříděných surovin a velmi příznivý vývoj cen na trhu druhotných surovin).  

Velkou roli zde hrály i náklady, kde byla kromě běžných nákladů souvisejících 

s činností společnosti zaúčtovaná i daň z příjmů za běžnou činnost, která byla v porovnání 

s jinými lety výrazně nižší.  

4.2 Vertikální analýza 

Podobně jako u předchozí analýzy se zaměřím na aktiva, pasiva a výkaz zisku  

a ztráty. Tentokrát s použitím vertikální metody.  

4.2.1 Vertikální analýza aktiv 
 

Tabulka č. 7: Vertikální analýza aktiv 

Údaje v % 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiva celkem 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Dlouhodobý majetek 71,30 67,87 68,29 73,31 69,30 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,01 0,02 0,06 0,04 

Dlouhodobý hmotný majetek 59,19 56,43 55,84 59,43 54,44 

Dlouhodobý finanční majetek 12,11 11,43 12,43 13,82 14,82 

Oběžná aktiva 28,47 31,84 30,50 26,26 30,38 

Zásoby 1,04 1,14 1,31 1,20 1,18 

Dlouhodobé pohledávky 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 

Krátkodobé pohledávky 8,68 9,08 8,43 8,20 7,80 

Krátkodobý finanční majetek 18,69 21,57 20,71 16,81 21,36 

Časové rozlišení 0,23 0,29 1,21 0,43 0,32 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Eva Strnadlová: Finanční analýza vybrané společnosti 

2015  22 

Aktiva podniku se v průběhu sledovaného období podílely na celkových aktivech 

přibližně stejným poměrem a nedocházelo zde k žádným větším výkyvům.  

V každém roce byla celková aktiva pokryta nejvíce dlouhodobým majetkem, jednalo 

se přibližně o 70 %, kde měl největší zastoupení dlouhodobý majetek hmotný. Zbývajících 

30 % zabírala především oběžná aktiva, na kterých se nejvíce podílel krátkodobý finanční 

majetek. 

4.2.2 Vertikální analýza pasiv 

 

Tabulka č. 8:Vertikální analýza pasiv 

Údaje v % 2009 2010 2011 2012 2013 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 75,79 73,69 73,98 73,76 73,72 

Základní kapitál 67,29 66,19 60,88 59,06 57,28 

Kapitálové fondy -1,08 -0,95 -0,78 -0,68 -0,50 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a  

ostatní fondy ze zisku 
1,60 1,94 2,25 2,73 3,09 

Výsledek hospodaření z minulých let 4,24 2,90 6,00 7,99 9,16 

Výsledek hospodaření běžného  

účetního období (+/-) 
3,74 3,61 5,63 4,66 4,69 

Cizí zdroje 24,18 26,27 25,97 26,21 26,23 

Rezervy 16,06 17,00 18,31 18,92 19,83 

Dlouhodobé závazky 2,53 2,91 2,89 2,58 2,39 

Krátkodobé závazky 5,59 6,36 4,77 4,71 4,01 

Časové rozlišení 0,03 0,04 0,05 0,03 0,05 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Podobně jako u celkových aktiv, ani zde nedošlo v průběhu pěti let k výrazným 

změnám. Jednotlivá pasiva přispívala v každém roce zhruba stejným podílem. 

Na celkových pasivech se nejvíce podílel vlastní kapitál, který představoval přibližně 

74 %. Z toho byla největší část zastoupena základním kapitálem. Cizí zdroje dále zastaly 

zbývajících 26 % celkových pasiv, kde měly největší zastoupení rezervy.  
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4.2.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V této podkapitole je zpracována vertikální analýza celkových výnosů a nákladů. 

Některé položky z výkazu zisku a ztráty jsem pro jejich nulové hodnoty do analýzy 

nezahrnula. 

 Z výsledků vertikální analýzy, které jsou uvedeny v tabulce č. 9, lze vyčíst podíl 

jednotlivých výnosových a nákladových položek na celkové výnosy a náklady.   

Celkové výnosy se z největší části skládaly z výkonů, kde se procentuální podíl 

pohyboval od 96 do 98 %. Největší podíl jsem zaznamenala v roce 2011. Důvod tohoto 2% 

zvýšení jsem již uvedla u horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty a zapříčinil ho vyšší 

výkon u služeb pro obce, nárůst tržeb a v neposlední řadě i příznivý vývoj cen na trhu. 

Na celkových nákladech se zase podílela výkonová spotřeba, pohybující se 

v intervalu od 38,97 do 44,26 %. Dále pak osobní náklady, které se pohybovaly v intervalu 

od 33,80 do 38,76 %. A v neposlední řadě zde velkou část zabíraly i odpisy investičního 

majetku, které představovaly 10,93 až 11,58 % z celkových nákladů. 

 

Tabulka č. 9: Vertikální analýza VZZ 

Údaje v % 2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Výkony 96,90 96,61 98,18 96,25 96,50 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 0,50 0,47 0,60 2,22 0,92 

Ostatní provozní výnosy 1,77 2,17 0,66 1,03 2,12 

Výnosy z dl. finančního majetku 0,18 0,17 0,07 0,10 0,00 

Výnosové úroky 0,48 0,40 0,40 0,39 0,42 

Ostatní finanční výnosy 0,17 0,18 0,09 0,01 0,04 

Náklady celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Výkonová spotřeba 44,26 44,26 43,62 40,98 38,97 

Osobní náklady 33,80 35,29 36,83 38,34 38,76 

Daně a poplatky 2,62 2,44 2,46 2,90 3,28 

Odpisy investičního majetku 11,57 11,32 11,53 10,93 11,58 

ZC prodaného dl. majetku a materiálu 0,02 0,02 0,03 0,77 0,29 

Změny stavu rezerv a opravných položek 0,54 1,81 3,08 2,29 2,77 

Ostatní provozní náklady 4,70 2,91 1,87 1,58 2,08 

Ostatní finanční náklady 0,37 0,17 0,22 0,15 0,12 

Daň z příjmů za běžnou činnost 2,12 1,78 0,36 2,06 2,15 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

V této podkapitole jsou provedeny výpočty a rozbory vybraných ukazatelů finanční 

analýzy. Mezi vybrané poměrové ukazatele jsem zařadila ukazatele rentability, likvidity, 

aktivity a zadluženosti. Jsou zde využity vztahy, které jsem již zmínila v teoretické části 

a jejich výpočty a výsledky poslouží k vyhodnocení finančního zdraví podniku. 

4.3.1 Analýza rentability 

Rentabilita, nejdůležitější poměrový ukazatel pro finanční analýzu a pro posouzení 

finanční situace podniku. Vyjadřuje výnosnost nebo-li jistou schopnost podniku dosahovat 

zisku pomocí investovaného (vloženého) kapitálu. 

Obecně platí, že čím vyšších hodnot daný ukazatel nabývá, tím má podnik větší 

schopnost dosahovat zisku. Tedy má větší výnosnost.  

V níže uvedené tabulce č. 10 a grafu č. 1 je zachycen vývoj ukazatelů rentability 

během let 2009 až 2013. Už od pohledu tyto výsledky hodnotím velmi pozitivně, jelikož 

žádný z nich nenabývá záporných hodnot. 

Tabulka č. 10: Ukazatele rentability 

Údaje v % 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA 3,74 3,61 5,63 4,65 4,69 

ROE 4,93 4,89 7,61 6,31 6,36 

ROS 8,33 7,70 9,66 10,11 10,44 

ROCE 4,77 4,71 7,32 6,10 6,16 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Vývoj rentability 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rok 
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Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv se na začátku sledovaného období 

rovnal hodnotě 3,74 %. V roce 2010 došlo k nepatrnému poklesu, se kterým se společnost 

velice dobře vypořádala a už v následujícím roce vykazovala firma největší výnosnosti 

v průběhu sledovaných pěti let. Hodnota ukazatele dosáhla 5,63 %. Ve zbývajících dvou 

letech opět poklesla, a to na 4,65 a 4,69 %. Ovšem v porovnání s nejnižší hodnotou,  

(3,61 %) z roku 2010, výnosnost vzrostla o 1 %. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Míra zhodnocení vloženého kapitálu do podniku se pohybovala ve sledovaném 

období v intervalu od 4,93 do 7,61 %. Nejvyšší hodnoty nabýval ukazatel rentability 

vlastního kapitálu v roce 2011 a naopak nejnižších hodnot v roce 2009. 

Tento ukazatel má velký význam zejména pro vlastníky společnosti. Čím vyšší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím je vhodnější čas pro vložení kapitálu do podniku. Vyšších 

hodnot rentability vlastního kapitálu docílí společnost zvýšením čistého zisku (EAT).  

Rentabilita tržeb (ROS) 

Z tabulky č. 10 a grafu č. 1 vyplývá, že se rentabilita tržeb pohybovala v rozmezí  

od 7,70 do 10,44 %. V prvních třech letech sledovaného období měla rentabilita tržeb 

podobný průběh jako ostatní ukazatele rentability. Ovšem v roce 2012 zde nedošlo 

k poklesu a rentabilita tržeb nabyla lehce rostoucí tendence. Tento pozitivní vývoj byl 

způsoben růstem přidané hodnoty. Výkony, obsahující tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb, byly vyšší než v prvních dvou letech sledovaného období. Naopak výkonová 

spotřeba se důsledkem poklesu nákladů na služby v tomto období snížila.  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů měl podobný průběh jako ukazatel 

rentability vlastního kapitálu. Rozdíl těchto ukazatelů se ve všech sledovaných letech 

pohyboval zhruba kolem 0,2 %. Stejně jako u ukazatele rentability vlastního kapitálu 

i ukazatel dlouhodobých zdrojů nabýval nejvyšší hodnoty (7,32 %) v roce 2011 a naopak 

nejnižší (4,71%) v roce 2010.  
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4.3.2 Analýza likvidity 

Níže uvedené údaje obsažené v tabulce č. 11 a grafu č. 2 zkoumají schopnost 

podniku dostát svých závazkům. Jedná se o schopnost jednotlivých položek aktiv, 

proměnit se v peníze, které zajistí podniku solventnost. 

Nejvíce likvidní jsou samy peníze v hotovosti nebo na běžných účtech. Naopak 

nejmenší likvidní schopnost bude vykazovat dlouhodobý majetek.  

Rozlišují se 3 stupně likvidity, které jsou podrobněji popsány v teoretické části spolu 

s jejich vzorci.  

Tabulka č. 11: Ukazatele likvidity 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 5,09 5,00 6,40 5,57 7,56 

Pohotová likvidita 4,91 4,82 6,13 5,32 7,27 

Okamžitá likvidita 3,34 3,39 4,35 3,57 5,32 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Graf č. 2: Vývoj likvidity 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Běžná likvidita 

Jedná se o likviditu 3. stupně, která poměřuje schopnost přeměnit se. Jde o podíl 

oběžných aktiv, jako celku, vzhledem ke krátkodobým závazkům. Její doporučená hodnota 

by se měla pohybovat v rozmezí 1,0 – 2,5. 

Hodnoty ukazatelů 

Rok 
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Ve sledovaném období se běžná likvidita pohybovala v intervalu od 5,00 do 7,56  

a rapidně tak překročila doporučené hodnoty. Tyto výsledky svědčí o špatné alokaci 

finančních prostředků, které jsou nadměrně vázány v oběžných aktivech. 

Pohotová likvidita 

Likviditu 2. stupně lze považovat za jistý mezistupeň, ve kterém nejsou zahrnuty 

zásoby. Aby došlo k zachování likvidnosti podniku, měla by se doporučená hodnota 

ukazatele pohybovat v rozmezí 1,0 – 1,5. 

Podobně jako u předchozího ukazatele, ani zde nedošlo k optimálnímu splnění 

pohotové likvidity. Hodnoty se pohybovaly v intervalu od 4,82 do 7,27. Z grafu č. 2 lze 

vyčíst, že měly zcela stejný průběh jako u běžné likvidity. Jen se nepatrně snížily a to díky 

odečtu zásob.  

Bohužel nedošlo k tak rapidnímu snížení i přesto, že se zásoby ke konci sledovaného 

období zvýšily. Ovlivněno to bylo především nárůstem krátkodobého finančního majetku  

a poklesem krátkodobých závazků. 

Okamžitá likvidita 

Likvidita 1. stupně má největší vypovídající schopnost. Nejsou zde zahrnuty zásoby 

ani pohledávky. Platební schopnost jde přímo určit ze vztahu krátkodobého finančního 

majetku v porovnání s okamžitě splatnými závazky. Je-li hodnota ukazatele v rozmezí 0,2 

a výše, měl by mít podnik zaručenou okamžitou likviditu. 

Hodnot vyšších než 0,2 podnik dosáhl ve všech pěti letech. Pohybovaly se 

v intervalu od 3,34 do 5,32. Tyto vysoké hodnoty byly způsobeny především vysokým 

stavem finančních prostředků na běžných účtech v bankách.   

Vzniklá situace je výhodná z hlediska získávání nových finančních prostředků od 

věřitelů. Takto vysoká likvidita dává záruku z hlediska návratnosti vložených finančních 

prostředků.  

Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že finanční prostředky nejsou ukládány ve 

výnosnějších formách aktiv, a proto nadměrná likvidita bude snižovat rentabilitu. 
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Čistý pracovní kapitál 

Jedná se o rozdílový ukazatel, který blízce souvisí s likviditou. Je vyjádřen jako 

rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Představuje tedy částku, která po úhradě 

všech běžných krátkodobých závazků podniku zůstane.  

Tabulka č. 12: Čistý pracovní kapitál 

Údaje v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 

Čistý pracovní kapitál 147 628 167 155 172 966 149 267 188 293 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výše čistého pracovního kapitálu se ve sledovaném období pohybovala v rozmezí  

od 147 628 do 188 293 tis. Kč a v žádném roce tak nenabyl záporných hodnot. Jednotlivé 

výsledky jsou zachyceny v tabulce č. 12 a vyplývá z nich, že nejvyšších hodnot čistý 

pracovní kapitál dosáhl v roce 2013.  

Tato situace je výhodná především z pohledu manažerského, kdy je cílem disponovat 

co nejvyšším pracovním kapitálem, který umožní firmě pokračovat ve své činnosti i 

v případě, že bude nucena dostát veškerým svým závazkům. Vlastníci firmy naopak 

preferují čistý pracovní kapitál minimální.  

4.3.3 Analýza aktivity 

Aktivita a ukazatele s ní spojeni, měří efektivnost podnikatelské činnosti a zkoumají 

využití zdrojů podle rychlosti obratu vybraných položek rozvahy. Ukazatele aktivity se 

především zabývají oběžnými aktivy a krátkodobými závazky, kde vyhodnocují dobu 

obratu zásob, pohledávek a závazků. 

Tabulka č. 13:Ukazatele aktivity 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Obrat celkových aktiv 0,59 0,60 0,60 0,57 0,56 

Obrat zásob 56,76 53,10 45,86 47,59 47,48 

Doba obratu aktiv [dny] 614,64 603,71 605,11 639,76 653,61 

Doba obratu zásob [dny] 15,05 15,92 19,68 19,57 20,70 

Doba obratu pohledávek [dny] 34,09 33,05 30,72 31,59 32,79 

Doba obratu závazků [dny] 18,56 23,49 18,76 11,62 11,23 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrat celkových aktiv 

Lze hovořit o produktivitě vloženého kapitálu. Měří efektivnost využití veškerých 

aktiv ve firmě. Obecně zde platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe podnik se 

svými aktivy hospodaří. U většiny odvětví platí doporučená minimální hodnota, která se 

pohybuje kolem 1. 

Obrat celkových aktiv se v průběhu sledovaného období držel stabilně na hodnotě 

0,58 a nedošlo zde k výrazným výkyvům. Nejvyšších hodnot (0,60) dosáhl v roce 2010 a 

2011, kdy nepatrně zvýšil efektivní využití celkových aktiv ve společnosti. Ovšem ani to 

podniku nepomohlo dosáhnout doporučené minimální hodnoty a efektivní využití 

celkových aktiv zůstává stále velmi nízké.   

Obrat zásob 

Jinými slovy jde o ukazatele intenzity využití zásob. Udává, kolikrát se zásoby 

přemění v jednotlivých letech v tržby. 

Obrat zásob se ve sledovaném období pohyboval v intervalu od 45,86 do 56,76 krát. 

Nejvyšší počet obrátek dosáhl v prvním roce (2009) a postupně nabyl mírně klesající 

tendence. 

Tento negativní vývoj byl ovlivněn především nárůstem zásob, které se skládaly 

hlavně z materiálu a výrobků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Vývoj doby obratu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dny 
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Doba obratu aktiv 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, jedná se o obrácenou hodnotu ukazatele 

obratu celkových aktiv. Preferuje se zde co možná nejkratší doba, vyjádřena ve dnech. 

Nejlepšího vývoje bylo dosaženo v letech 2010 a 2011, kdy se hodnota doby obratu 

aktiv pohybovala přibližně na 604 dnech. Naopak nejdelší dobu obratu (654 dní) podnik 

vykazoval v posledním roce. 

Doba obratu zásob 

Tento ukazatel vyjadřuje dobu, během které jsou oběžná aktiva vázána ve 

společnosti ve formě zásob. Dobu, kterou bude podnik potřebovat k obratu svých zásob 

na tržby. Podobně jako u doby obratu celkových aktiv i zde má pro firmu pozitivní vliv 

nejkratší doba obratu. 

Tabulka č. 13 obsahuje výsledné hodnoty, které mají mírně rostoucí tendenci. 

Ukazatel v průběhu pěti let vzrostl z hodnoty 15,05 dnů (v roce 2009) na hodnotu  

20,70 dnů (v roce 2013).  Rostoucí a tedy negativní vývoj má za důsledek růst zásob. 

Především nárůst materiálu a výrobků. 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu krátkodobých pohledávek vypovídá o průměrné době úhrady 

vystavených faktur. Její hodnota by měla nabývat klesající tendence. 

U sledované společnosti ukazatel dosáhl klesajícího trendu v prvních třech letech. 

Hodnoty klesly mezi lety 2009 až 2011 z 34,09 dnů na 30,72 dnů. V dalších dvou letech 

došlo k růstu na 31,59 dnů a 32,79 dnů. Ovšem v porovnání s prvním rokem se pořád dá 

mluvit o poklesu.  

Doba obratu závazků 

Představuje průměrnou dobu, během které podnik odkládá své platby dodavatelům.  

I zde by měla hodnota nabývat klesající tendence, ale kvůli dodavatelským úvěrům jsou 

pro podnik výhodnější vyšší hodnoty tohoto ukazatele ve srovnání s dobou obratu 

pohledávek. 
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Výsledné hodnoty nabyly klesající tendence a pohybovaly se na intervalu od 11,23 

do 23,49 dnů. Bohužel se ale v žádném roce, ve sledovaném období, nepovedlo ukazatel 

doby obratu pohledávek překročit. A to i přesto, že mezi lety 2009 a 2010 došlo 

k rapidnímu nárůstu.  

I když je podnik průměrně schopen splácen své závazky do 16,73 dnů a jeho platební 

disciplína je vůči dodavatelům dobrá. Měl by dohlédnout na to, aby doba obratu závazků 

nebyla kratší než doba obratu pohledávek. Takto nízké hodnoty totiž můžou zapříčinit 

druhotnou platební neschopnost podniku a nedostatek finančních prostředků. 

4.3.4 Analýza zadluženosti 

Poslední ukazatelé, které v práci zmíním, jsou ukazatele zadluženosti. Zaměřila jsem 

se především na celkovou zadluženost, míru zadluženosti a koeficient samofinancování. 

V teoretické části je zmíněno i úrokové krytí, které jsem z analýzy zadluženosti vyřadila. 

V případě sledované společnosti totiž nabývá nereálných (neexistujících) hodnot z důvodu 

nulových nákladových úroků.  

Tabulka č. 14:Ukazatele zadluženosti 

Údaje v % 2009 2010 2011 2012 2013 

Celková zadluženost 24,18 26,27 25,97 26,21 26,23 

Míra zadluženosti 31,90 35,65 35,11 35,53 35,59 

Koeficient samofinancování 75,79 73,69 73,98 73,76 73,72 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Vývoj zadluženosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celková zadluženost 

Ukazatel věřitelského rizika charakterizuje finanční situaci (úroveň) firmy. Ukazuje 

nám míru krytí firemního majetku cizími zdroji. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší 

je i riziko pro věřitele. 

U sledované společnosti se celková zadluženost, v průběhu pěti let, pohybovala 

v intervalu od 24,18 do 26,27 %. Nedošlo zde k výrazným výkyvům. Největších hodnot 

(26,27 %) dosáhla v roce 2010 a nejnižších (24,18 %) naopak v roce 2009.  

V celém sledovaném období nabyla celková zadluženost velice pozitivních hodnot. 

Průměrně je majetek firmy pokryt 25,77 % cizími zdroji a firma, tak pro své současné  

i případné budoucí věřitele, nepředstavuje vysoké riziko. 

Míra zadluženosti 

Jinak také známa jako zadluženost vlastního kapitálu, je poměrně významným 

ukazatelem. Udává podíl cizích zdrojů na vlastní kapitál. Cizí zdroje by neměly překročit 

jeden a půl násobek hodnoty vlastního kapitálu, tedy 150 %. 

Jak vyplývá z tabulky č. 14 a grafu č. 4, hodnoty se stabilně držely na cca 35 %. 

Výjimkou byl jen první rok, kdy míra zadluženosti byla nepatrně nižší (31,90 %). 

Nepřekročili tak hranici 150 %. Způsobeno to bylo především optimálním stavem cizích 

zdrojů, jejichž hodnota byla výrazně nižší než hodnota vlastního kapitálu. 

Koeficient samofinancování 

Doplňkový ukazatel, který úzce souvisí s celkovou zadlužeností. Udává míru, do 

jaké je firma schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Vyjadřuje jistou finanční 

stabilitu a samostatnost firmy. 

Ze všech tří zmíněných ukazatelů dosáhl koeficient samofinancování nejvyšších 

hodnot. Jeho průměrná hodnota se pohybovala na 74,19 %. Nejvyšší hodnoty (75,79 %) 

podnik dosáhl v roce 2009. Naopak nejnižší (73,69 %) v roce 2010. Což opačně odpovídá  

i celkové zadluženosti.  

Tento jev hodnotím velice pozitivně. Firma je z velké části (v průměru ze 74 %) 

schopna pokrýt své potřeby pouze vlastními zdroji. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Další nejdůležitější části bakalářské práce je právě tato kapitola. Hodnotí již 

zpracované výsledky, uvedené v praktické části, za sledované období 2009 – 2013, kde je 

zachycena finanční situace firmy OZO Ostrava s.r.o. Je nesmírně důležitá pro další 

rozhodování ohledně budoucího financování a fungování podniku. 

Z výsledků horizontální analýzy rozvahy byl zjištěn nárůst hodnot celkových aktiv  

i pasiv. Nejvíce se tyto hodnoty navýšily v roce 2013. Celkem došlo v průběhu pěti let 

k nárůstu celkových aktiv a pasiv o 69 125 tis. Kč. Tento jev zapříčinil u celkových aktiv 

nárůst jak dlouhodobého majetku, tak i oběžných aktiv. U celkových pasiv jej pak 

způsobilo zvýšení vlastního kapitálu i cizích zdrojů. 

Při pohledu na vertikální analýzu rozvahy je patrné, že celková aktiva byla tvořena 

přibližně 70 % dlouhodobým majetkem, který se převážně skládal z dlouhodobého majetku 

hmotného. Zbylou část 30 % zastupovala oběžná aktiva. Ta byla z velké části tvořena 

krátkodobým finančním majetkem. Na celkových pasivech se nejvíce podílel vlastní 

kapitál (74 %) obsahující především základní kapitál. Cizí zdroje, které se skládaly z velké 

části z rezerv, pak pokryly zbylých 26 % celkových pasiv. Hodnoty v průběhu sledovaného 

období nevykazovaly žádných větších výkyvů. Struktura celkových aktiv a pasiv se tedy 

nijak výrazně neměnila. 

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty vyplývá, že v období 2009 – 2013 

podnik výsledek hospodaření zvyšoval. Výjimkou zde byl jen rok 2010, který se nepatrně, 

oproti předchozímu roku 2009, snížil.  V průběhu pěti let došlo k navýšení o 9 722 tis. Kč. 

Nejvyšší hodnota se v posledním roce rovnala 41 649 tis. Kč. Tento pozitivní vývoj byl 

výsledkem již zmíněného vyššího výkonu u služeb pro obce v oblasti separace odpadů, 

nárůstem tržeb u nakládání s průmyslovými odpady a vyššími tržbami za prodej složek 

odpadu. Bylo by vhodné, aby i pro další roky podnik hospodářský výsledek zvyšoval 

a zajistil podobný rostoucí trend. 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty je zaměřena na podíl jednotlivých položek 

výkazu zisku a ztráty k celkovým výnosům a nákladům. Největší část celkových výnosů 

tvořily z 97 % výkony. Na celkových nákladech se nejvíce podílela výkonová spotřeba  

(42 %), osobní náklady (37 %) a odpisy investičního majetku (11 %). 
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Vypočtené hodnoty všech ukazatelů rentability hodnotím velice pozitivně. Ani jeden 

z uvedených ukazatelů nenabyl záporných hodnot. V porovnání prvního a posledního roku, 

ve sledovaném období, došlo u všech čtyř ukazatelů k růstu. Nejvyšších hodnot dosáhla 

sledovaná společnost u rentability tržeb, která se pohybovala mezi 7,70 -10,44 %. Nejnižší 

je pak rentabilita celkových vložených aktiv. Ta nabyla hodnot v rozmezí 3,61 – 5,63 %. 

V případě, že by firma chtěla ještě více zvýšit výnosnosti vložených prostředků, musí 

zvýšit i hospodářský výsledek. A to buď snížením nákladů, nebo zvýšením výnosů. 

Co se týče likvidity, největší vypovídající schopnost mají ukazatele prvního 

a druhého stupně. Ve všech případech výsledky ukazatelů překročili doporučené hodnoty. 

Vysoká likvidita je výhodná především pro věřitele. Vypovídá o příliš velkém množství 

finančních prostředků společnosti na bankovních účtech nebo v hotovosti. Dává tak jistotu 

pro návratnost vložených financí do podniku. Firma by na vzniklou situaci měla 

dohlédnout. Zajistit, aby se likvidita dál nezvyšovala. Případně může efektivněji uložit část 

finančních prostředků ve výnosnějších formách aktiv. Tímto krokem pak docílí i navýšení 

rentability. 

Obrat aktiv, který patří do analýzy aktivity, nedosahoval v žádném roce optimálních 

hodnot. Firma má tedy nedostatečný obrat aktiv. Obdobně na tom byla i obrácená hodnota 

obratu aktiv. Doba obratu aktiv se pohybovala ve vysokých hodnotách. Podnik by se měl 

pokusit o zvýšení obratu aktiv a naopak o snížení doby obratu aktiv. Optimálních hodnot, 

u obou ukazatelů, může firma docílit snížením svých aktiv (např. prodejem dlouhodobého 

majetku nebo snížením zásob). Další variantou je zvýšení tržeb podniku. Ve sledovaném 

období nastal negativní jev i u obratu zásob, kde se hodnoty snižovaly, a i u doby obratu 

zásob, kde se počet dnů naopak zvyšoval. Došlo k tomu právě kvůli nárůstu zásob, a proto 

by firma, i v tomto případě, měla docílit nižších zásob. Důležitým a pozitivním faktem je 

klesající doba obratu pohledávek, která vypovídá o zlepšení platební morálky odběratelů. 

Snižující tendenci má i doba obratu závazků. Bohužel zde ukazatel nepřekračuje dobu 

obratu pohledávek. A přesto, že je podnik schopen své závazky plnit průměrně do 16 dnů, 

ohrožuje tím krátkodobé financování a dodržování splatnosti závazků. 

Optimální stav cizích zdrojů, jejichž hodnota nepřesáhla jeden a půl násobek hodnoty 

vlastního kapitálu, společnost zajistila ve všech letech ve sledovaném období. Hodnota 

míry zadluženosti se pohybovala přibližně na 35 %. Podnik byl schopen zajistit i jistou 
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finanční stabilitu a samostatnost. Celková zadluženost a koeficient samofinancování s ní 

spjatý, totiž vykazují velice pozitivních hodnot. Ukazatel věřitelského rizika vypovídá, že 

firemní majetek je pokryt průměrně 25,77 % cizími zdroji. Tudíž společnost nepředstavuje 

pro věřitele vysoké riziko. Naopak koeficient samofinancování vyjadřuje schopnost pokrýt 

své potřeby 74,19 % vlastními zdroji. Ovšem i zde by měl podnik dohlédnout, aby se 

hodnota koeficientu samofinancování dál nezvyšovala. Vypovídá o nevyužitých finančních 

prostředcích a snižuje tak celkovou rentabilitu hospodaření podniku. Podnik zde dává 

přednost stabilitě a solventnosti před výnosem. 

Při posouzení celkového finančního stavu společnosti, který byl ve sledovaném 

období velmi dobrý, bych vedení společnosti doporučila pokračovat v nastoupeném trendu. 

Svou jedinečností, originalitou, vizemi a hodnotami si drží pozici na trhu v oblasti 

komunálních, průmyslových a živnostenských odpadů. Poskytují všestranné služby 

občanům města Ostravy, regionu a podnikatelské sféře v oblasti nakládání s odpady. Plní 

své sliby a závazky. Potřeby zákazníků takřka předvídají a cena je zárukou jejich kvality. 

Vzdělávacími programy získávají nové zákazníky a rozšiřují své pole působnosti. Myslí na 

budoucnost, naši i tu svou. 
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce si kladla za cíl provést finanční analýzu podniku  

OZO Ostrava s.r.o. v letech 2009 – 2013 pomocí horizontální, vertikální analýzy a analýzy 

poměrových ukazatelů a zhodnotit tak finanční zdraví a ekonomickou situaci podniku. 

Snaha zjistit silné a slabé stránky hospodaření společnosti dala impuls pro konečné návrhy 

a doporučení ke zlepšení v případě neoptimálních výsledků v jistých oblastech. 

Práce byla rozdělena do několika částí. První seznamuje s cílem a způsobem, jak 

těchto cílů dosáhnout. Druhá byla zaměřena na charakteristiku společnosti včetně 

základních údajů, předmětu podnikání, činností firmy či organizační strukturou. Třetí, 

teoretická část, se věnuje popisu finanční analýzy. Uvádí předmět, využití i zdroje finanční 

analýzy. Popisuje jednotlivé metody, kde se zaměřuje především na analýzu stavových 

ukazatelů, analýzu rozdílových a tokových ukazatelů a v neposlední řadě na analýzu 

poměrových ukazatelů. Ve čtvrté, praktické části, jsou zachyceny výsledky jednotlivých 

analýz. U analýzy poměrových ukazatelů se zaměřuje na rentabilitu, likviditu, aktivitu 

a zadluženost. Jejich postupný vývoj ve sledovaných pěti letech má své grafické 

znázornění a porovnání s optimálními (mezními) hodnotami. Pátá část vyhodnocuje 

výsledky provedené ekonomickou analýzou. Navrhuje a doporučuje jisté nepatrné změny, 

které by vedle v určitých oblastech ke zlepšení. 

Závěrem bych konstatovala, že práce splnila mé očekávání. Zpracovaná ekonomická 

analýza ukázala, že společnost OZO Ostrava s.r.o. ve sledovaném období dosáhla velké 

stability a samostatnosti. Podnik sice disponuje zbytečně velkým množstvím nevyužitých 

finančních prostředků, které by mohl lépe zefektivnit a zvýšit si tak svou výnosnost. Ale 

dává zřejmě přednost jistotě a stabilitě. Její hospodářský výsledek ve všech pěti letech 

vykazoval vysokých a tudíž dobrých hodnot, které podnik dokonce v průběhu sledovaného 

období zvyšoval. Proto bych i přes některé nedostatky a nevyhovující hodnoty doporučila 

společnosti pokračovat v nastoleném trendu.  
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti OZO Ostrava s.r.o. (2009 – 2013) 

    2009 2010 2011 2012 2013 

  Aktiva celkem 645 221  656 045  672 153  692 839  714 346  

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0  0  0  0  0  

B Dlouhodobý majetek 460 020  445 232  459 025  507 947  495 063  

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 0  71  129  405  319  

B.I 1 Zřizovací výdaje 0  0  0  0  0  

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti 0  0  0  0  0  

B.I 3 Software 0  71  52  33  14  

B.I 4 Ocenitelná práva 0  0  77  372  305  

B.I.5 Goodwill 0  0  0  0  0  

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0  0  0  0  0  

B.I 7 Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 0  0  0  0  0  

B.I 8 Poskytnuté zálohy na DHM 0  0  0  0  0  

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 381 877  370 178  375 379  411 771  388 923  

B.II 1 Pozemky 30 000  32 219  35 110  36 620  36 619  

B.II 2 Stavby 213 122  209 932  205 918  198 413  204 049  

B.II 3 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 134 713  123 084  113 852  101 201  139 582  

B.II 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 0  0  0  0  0  

B.II 5 Základní stádo a tažná zvířata 0  0  0  0  0  

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 202  202  202  202  202  

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 696  3 839  4 304  75 264  8 100  

B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek 701  902  15 993  71  371  

B.II 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -557  0  0  0  0  

B.III Dlouhodobý finanční majetek 78 143  74 983  83 517  95 771  105 821  

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 0  0  0  0  0  

B.III 2 

Podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 18 226  18 979  19 990  20 460  21 538  

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0  0  0  0  0  

B.III 4 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným 

osobám a účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem 0  0  0  0  0  

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 59 917  56 004  63 527  75 311  84 283  

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  

B.III 7 Poskytnuté zálohy na dlouh. fin. majetek 0  0  0  0  0  

C Oběžná aktiva 183 702  208 911  204 990  181 919  216 996  

C.I Zásoby 6 751  7 470  8 841  8 329  8 401  

C.I 1 Materiál 6 751  7 470  8 124  7 576  7 617  

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 0  0  0  0  0  

C.I 3 Výrobky 0  0  707  753  784  

C.I 4 Zvířata 0  0  0  0  0  

C.I 5 Zboží 0  0  0  0  0  

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 0  0  10  0  0  

C.II Dlouhodobé pohledávky 371  342  318  329  305  

C.II 1 Pohledávky z obchodních vztahů 0  0  0  0  0  

C.II 2 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 0  0  0  0  0  

C.II 3 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem 0  0  0  0  0  
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C.II 4 

Pohledávky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení 0  0  0  0  0  

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 371  342  318  329  305  

C.II.6 Dohadné účty aktivní 0  0  0  0  0  

C.II.7 Jiné pohledávky 0  0  0  0  0  

C.II.8 Odložená daňová pohledávka 0  0  0  0  0  

C.III Krátkodobé pohledávky 56 016  59 563  56 657  56 811  55 705  

C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 35 781  35 916  34 124  34 215  35 841  

C.III 2 

Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 14 819  14 947  15 244  15 796  15 999  

C.III 3 

Pohledávky za účetními jednotkami pod 

podstatným vlivem 0  0  0  19  12  

C.III 4 

Pohledávky za společníky, členy družstva a 

za účastníky sdružení 0  0  0  0  0  

C.III 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0  0  0  0  0  

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 0  3 120  7 121  0  0  

C.III 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 183  174  168  101  132  

C.III.8 Dohadné účty aktivní 5 227  5 400  0  6 680  3 714  

C.III.9 Jiné pohledávky 6  6  0  0  7  

C.IV Krátkodobý finanční majetek 120 564  141 536  139 174  116 450  152 585  

C.IV 1 Peníze 592  319  307  314  240  

C.IV 2 Účty v bankách 22 472  98 717  109 367  116 136  152 345  

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 97 500  42 500  29 500  0  0  

C.IV 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0  0  0  0  0  

D.I Časové rozlišení 1 499  1 902  8 138  2 973  2 287  

D.I 1 Náklady příštích období 497  490  1 057  1 687  1 327  

D.I 2 Komplexní náklady příštích období 0  0  0  0  0  

D.I 3 Příjmy příštích období 1 002  1 412  7 081  1 286  960  

              

  Pasiva celkem 645 221  656 045  672 153  692 839  714 346  

A Vlastní kapitál 489 015  483 424  497 252  511 029  526 585  

A.I Základní kapitál 434 206  434 206  409 206  409 206  409 206  

A.I 1 Základní kapitál 434 206  434 206  409 206  409 206  409 206  

A.I.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0  0  0  0  0  

A.I.3 Změny základního kapitálu 0  0  0  0  0  

A.II Kapitálové fondy -6 974  -6 221  -5 210  -4 680  -3 602  

A.II 1 Emisní ážio 0  0  0  0  0  

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 0  0  0  60  60  

A.II 3 Oceň. rozdíly z přecenění majetku a závazků -6 974  -6 221  -5 210  -4 740  -3 662  

A.II 4 

Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách 0  0  0  0  0  

A.III 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 10 315  12 726  15 091  18 873  22 098  

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 10 315  12 726  15 091  18 873  22 098  

A.III 2 Statutární a ostatní fondy 0  0  0  0    

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 27 360  19 058  40 347  55 383  65 406  

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 27 360  19 058  40 347  55 383  65 406  

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let 0  0  0  0  0  

A.V VH běžného účetního období (+/-) 24 108  23 655  37 818  32 247  33 477  
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B Cizí zdroje 156 005  172 361  174 568  181 589  187 390  

B.I Rezervy 103 634  111 524  123 101  131 056  141 634  

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 68 246  76 136  84 448  93 145  101 312  

B.I 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 0  0  0  0  0  

B.I.3 Rezerva na daň z příjmů 0  0  0  0  0  

B.I.4 Ostatní rezervy 35 388  35 388  38 653  37 911  40 322  

B.II Dlouhodobé závazky 16 324  19 081  19 443  17 881  17 053  

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů 0  0  0  0  0  

B.II 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0  0  0  0  0  

B.II 3 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem 0  0  0  0  0  

B.II 4 

Závazky ke společníkům, členům družstva a 

k účastníkům sdružení 0  0  0  0  0  

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 0  0  0  0  0  

B.II.6 Vydané dluhopisy 0  0  0  0  0  

B.II.7 Dlouhodobé směnky k úhradě 0  0  0  0  0  

B.II.8 Dohadné účty pasivní 0  0  0  0  0  

B.II.9 Jiné závazky 0  0  0  0  0  

B.II.10 Odložený daňový závazek 16 324  19 081  19 443  17 881  17 053  

B.III Krátkodobé závazky 36 047  41 756  32 024  32 652  28 703  

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 19 479  25 523  20 835  12 582  12 272  

B.III 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 466  102  102  280  46  

B.III 3 

Závazky k účetním jednotkám pod 

podstatným vlivem 82  54  67  43  45  

B.III 4 

Závazky ke společníkům, členům družstva a 

k účastníkům sdružení 0  0  0  0  0  

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 5 577  5 738  6 028  6 219  6 208  

B.III 6 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 3 230  3 502  3 629  3 760  3 741  

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 6 919  1 578  898  9 407  5 984  

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 0  0  4  0  4  

B.III.9 Vydané dluhopisy 0  0  0  0  0  

B.III.10 Dohadné účty pasivní 25  4 931  160  29  125  

B.III.11 Jiné závazky 269  328  301  332  278  

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0  0  0  0  0  

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 0  0  0  0  0  

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 0  0  0  0  0  

B.IV 3 Krátkodobé finanční výpomoci 0  0  0  0  0  

C.I Časové rozlišení 201  260  333  221  371  

C.I 1 Výdaje příštích období 201  260  333  221  371  

C.I 2 Výnosy příštích období 0  0  0  0  0  

 

  



Eva Strnadlová: Finanční analýza vybrané společnosti 

2015  42 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti OZO Ostrava s.r.o. (2009 – 2013) 

      2009 2010 2011 2012 2013 

1 I Tržby za prodej zboží 0  0  0  0  0  

2 A Náklady vynaložené na prodej zboží 0  0  0  0  0  

3 + Obchodní marže 0  0  0 0  0  

4 II Výkony 381 813  396 761  406 153  396 853  399 005  

5 II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 383 158  396 643  405 443  396 368  398 919  

6 II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby -1 400  0  707  45  31  

7 II. 3 Aktivace 55  118  3  440  55  

8 B Výkonová spotřeba 163 742  171 304  163 949  155 779  148 100  

9 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 57 342  65 488  64 931  70 891  63 393  

10 B. 2 Služby 106 400  105 816  99 018  84 888  84 707  

11 + Přidaná hodnota 218 071  225 457  242 204  241 074  250 905  

12 C Osobní náklady 125 027  136 564  138 450  145 701  147 270  

13 C. 1 Mzdové náklady 90 392  97 988  99 011  104 353  105 602  

14 C. 2 

Odměny členům orgánů společnosti a 

družstva 617  654  598  654  657  

15 C. 3 

Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 31 676  35 251  35 429  37 350  37 708  

16 C. 4 Sociální náklady 2 342  2 671  3 412  3 344  3 303  

17 D Daně a poplatky 9 704  9 445  9 248  11 018  12 453  

18 E Odpisy investičního majetku 42 811  43 830  43 355  41 549  44 003  

19 III 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu 1 951  1 931  2 481  9 158  3 791  

20 III. 1 

Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 1 600  297  1 737  8 448  2 694  

21 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 351  1 634  744  710  1 097  

22 F 

Zůstatková cena prodaného dlouh. 

majetku a materiálu 68  72  102  2 935  1 095  

23 F.1 

Zůstatková cena prodaného dlouh. 

majetku 51  0  88  2 783  1 013  

24 F.2 Prodaný materiál 17  72  14  152  82  

25 G 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek 2 011  7 020  11 560  8 699  10 507  

26 IV. Ostatní provozní výnosy 6 981  8 908  2 747  4 253  8 758  

27 H Ostatní provozní náklady 17 384  11 241  7 020  5 995  7 905  

28 V. Převod provozních výnosů 0  0  0  0  0  

29 I. Převod provozních nákladů 0  0  0  0  0  

29 * Provozní výsledek hospodaření 29 998  28 124  37 697  38 588  40 221  

30 VI. 

Tržby z prodeje cenných papírů a 

vkladů 0  0  0  0  0  

31 J. Prodané cenné papíry a vklady 0  0  0  0  0  

32 VII. 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 710  710  284  413  0  

33 

VII. 

1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině 710  710  284  413  0  

34 

VII. 

2 Výnosy z ostatních CP a vkladů 0  0  0  0  0  

35 

VII. 

3 

Výnosy z ostatních finančních 

investic 0  0  0  0  0  

36 VIII. 

Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 0  0  0  0  0  

37 K. Náklady finančního majetku 0  0  0  0  0  
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38 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0  0  0  0  0  

39 L. Náklady z přecenění CP a derivátů 0  0  0  0  0  

40 M. 

Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti 0  0  0  0  0  

41 X. Výnosové úroky 1 888  1 619  1 657  1 584  1 740  

42 N. Nákladové úroky 0  0  0  0  0  

43 XI. Ostatní finanční výnosy 685  749  364  53  148  

44 O Ostatní finanční náklady 1 354  669  844  580  460  

45 XII. Převod finančních výnosů 0  0  0  0  0  

46 P. Převod finančních nákladů 0  0  0  0  0  

47 * Finanční výsledek hospodaření 1 929  2 409  1 461  1 470  1 428  

48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 7 819  6 878  1 340  7 811  8 172  

49 Q1. splatná 8 380  4 121  978  9 374  9 000  

50 Q2. odložená -561  2 757  362  -1 563  -828  

51 ** 

Výsledek z hospodaření za běžnou 

činnost 24 108  23 655  37 818  32 247  33 477  

52 XIII. Mimořádné výnosy 0  0  0  0  0  

53 R. Mimořádné náklady 0  0  0  0  0  

54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0  0  0  0  0  

55 S1. splatná 0  0  0  0  0  

56 S2. odložená 0  0  0  0  0  

57 * Mimořádný výsledek hospodaření 0  0  0  0  0  

58 T Převod podílu na HV společníkům 0  0  0  0  0  

59 *** 

Výsledek hospodaření za účetní 

jednotku 24 108  23 655  37 818  32 247  33 477  

60   

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 31 927  30 533  39 158  40 058  41 649  

 


