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Anotace  

Ve své bakalářské práci provádím ekonomickou analýzu podniku OKD, a. s. v letech 2008 

až 2013. Ekonomickou analýzu hodnotím na základě poměrových ukazatelů, jakými je 

likvidita, rentabilita a finanční stabilita.  

V první části se zaměřuji na stručnou charakteristiku společnosti, na předmět podnikání a 

historii. Také zde popisuji teoretická východiska a poměrové ukazatele, které dále 

používám v praktické části své bakalářské práce.  

Ve druhé části se zaměřuji na praktickou část. Vypočtené hodnoty dále doplňuji o grafy se 

stručnou interpretací.  

 

Klíčová slova: finanční analýza, rentabilita, likvidita, finanční stabilita, rozvaha, výkaz 

zisků a ztráty 

 

 

Summary  

In my bachelor work I perform economic analysis of OKD a. s. company in the period of  

years 2008 to 2013. The economic analysis was based on the ratio indicators such as 

liquidity, profitability and financial stability.  

The first part focuses on the brief characteristics of the company, on the subject of business 

and the company history. The theoretical background and ratio indicators are also 

described here and used afterwards in the practical part of my bachelor thesis.  

The second part of my work is devoted to the practical part. The calculated values are 

furthermore supplemented by the graphs with a brief interpretation. 

 

Keywords: financial analysis, profitability, liquidity, financial stability, balance sheet, 

profit and loss statement 
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1 Úvod 

Ekonomická analýza slouží k zjištění jak finančního zdraví, tak stability sledovaného 

subjektu. Ať už je to podnik, firma nebo společnost, která chce být konkurence schopná, 

měla by nejen ovládat obchodní stránku své podnikatelské činnosti, ale především 

dokonale znát svou finanční stránku.  

Ekonomická analýza představuje komplexní ukazatel pro různé subjekty, jakými jsou 

například odběratelé, dodavatelé popřípadě zaměstnanci či akcionáři nebo jiní externí  

a interní subjekty.  

Ekonomická analýza zachycuje jak minulost tak současnost a do jisté míry i budoucnost 

hospodářské činnosti podniku. Budoucnost můžeme naznačit díky poznatkům, které 

vyplývají z výsledných hodnot sledovaného období. Lze tak do jisté míry pohlédnout  

do budoucnosti a předpovědět, jak a kam se daný ukazatel může posouvat. Díky tomu  

se podnik může vyvarovat jistým nepříznivým okolnostem, které jsou spojené  

s podnikatelskou činností.  

Ve své práci provedu a následně zhodnotím finanční situaci společnosti OKD, a. s.  

v letech 2008 až 2013, tedy v rozmezí šesti po sobě jdoucích letech. Toto rozhodnutí jsem 

učinila z více důvodů. Jedním z hlavních důvodů byl ten, že jsem chtěla mít přehled  

o situaci společnosti po finanční krizi, která byla v roce 2008. A druhým důvodem byl fakt, 

že díky delšímu časovému období je možné učinit lepší a přesnější vyhodnocení 

ekonomického zdraví společnosti. 

Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do pěti samostatných částí. První část obsahuje 

úvod, který seznamuje s obsahem bakalářské práce.  

Druhá část je zaměřena na charakteristiku společnosti OKD, a. s. Tato část bakalářské 

práce popisuje jak charakteristiku společnosti, předmět podnikání a historii, tak i informace 

o současných závodech. 

Třetí část je zaměřená na teoretické východiska. Jedná se o část, ve které jsem popsala  

co všechno finanční analýza zahrnuje, její důležitost a to, z čeho je potřeba čerpat,  

pokud se společnost či jiný subjekt rozhodne provést ekonomickou analýzu podniku. Dále  

jsem zde popsala použité poměrové ukazatele, kterými byla analýza stability podniku, 

likvidita a rentabilita. Všechny tyto ukazatele jsem doplnila o vzorečky, které jsem 

následně použila ve čtvrté části bakalářské práce.  
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Jak jsem již zmínila, čtvrtá část je zaměřená na výpočty jednotlivých poměrových 

 ukazatelů pro roky 2008 až 2013. Jednotlivé poměrové ukazatele jsem  

zde graficky znázornila a poté jsem interpretovala výsledné hodnoty.  

V této čtvrté části bakalářské práce se dále budu zabývat celkovým zhodnocením 

společnosti OKD, a. s. Pokusím se vysvětlit a stručně  popsat různé situace, které  

v podniku za období 6 let nastaly.  

V páté a tedy poslední části své bakalářské práce provedu celkové zhodnocení  

společnosti OKD, a. s. v časovém rozpětí 6 let.  
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2 Charakteristika společnosti 

Název společnosti:  OKD, a. s. 

Sídlo společnosti:  Stonavská 2179, 735 06  Karviná 

Výkonný ředitel: Dale R. Ekmark  

IČO:  26863154 

DIČ:  CZ26863154 

Základní kapitál (rok 2013): 8 866,8 milionů Kč 

Počet vlastních zaměstnanců (rok 2013): 12 369 

Zaměstnanci dodavatelských firem (rok 2013): 3 704 

Průměrná měsíční mzda v OKD (rok 2013): 35 735 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

oddíl B, vložka 2900. [22] 

 

 

Obrázek č. 1: Logo společnosti [19] 

2.1 Profil společnosti 

Společnost OKD, a. s., nebo-li ostravsko-karvinské doly, je jedinou firmou, která v 

současné době těží černé uhlí na území České Republiky. Uhlí je těženo v hlubinných 

plynujících dolech, které se nacházejí v ostravsko-karvinském revíru, přesněji v jižní části 

Hornoslezské uhelné pánve. [4] Tato pánev se z větší části (cca z 80 %) nachází na území 

Polska. Okolo 20 % (což je přibližně 1550 km²) se nachází na území České Republiky. [5] 

 

Společnost OKD, a. s.  je součástí skupiny New World Resources Plc., která je více známá 

pod zkratkou NWR. Sídlo této společnosti je v Nizozemsku a v současné době zaměstnává 

více než 11 tisíc zaměstnanců. 
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Tato skupina dodává koksovatelné a energetické uhlí pro ocelářský a energetický průmysl 

především do střední Evropy. K těmto účelům využívá svou dceřinou společnost  

OKD, a. s.  

NWR zásobuje především velké společnosti jako je například ArcelorMittal, U.S. Steel, 

Voestalpine, Dalkia, ČEZ, Verbund, Moravia Steel a ThyssenKrupp. [6] 

 

Pod společnost OKD, a. s. spadá její jediná dceřiná společnost OKD HBZS, a. s., jejíž  

náplní práce je báňská záchranářská činnost. Tato dceřiná společnost zachraňuje především 

lidské životy a majetek v dole, odstraňuje havárie a následky havárií, které vznikly v 

dolech.  

OKD HBZS, a. s. je jedinou dceřinou společností OKD, a. s. a zároveň je jejím 100% 

vlastníkem. [7] 

 

Hlavní činností společnosti OKD, a. s. je vyhledávání, těžení, úprava, zušlechťování  

a v neposlední řadě také prodej černého uhlí. 

Zušlechťování zde hraje velmi důležitou roli, protože při něm dochází k eliminaci síry a 

dalších příměsí, které jsou při následném zpracování uhlí nežádoucí. Při tomto procesu 

vznikne takové uhlí, které se dále může používat pro koksování nebo pro účely 

chemického průmyslu nebo v dalších odvětví. 

V současné době roste především zájem o kvalitní zušlechtěné uhlí zejména v hutním 

průmyslu. Dá se předpokládat, že zájem o černé uhlí bude úměrně růst se snižujícími se 

zásobami ropy a zemního plynu. [4] 

 

 

Obrázek č. 2: Pohled na závod č. 1 [20] 
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V současné době jsou v provozu pouze 3 doly, jeden důl je v konzervačním režimu. Na 

obrázku č. 3 jsou znázorněny důlní závody v ostravsko-karvinském revíru. Jednotlivé důlní 

závody jsou očíslovány, viz níže.  

 

Aktivně se těží v důlních závodech: 

1. Důlní závod 1  

a. lokalita ČSA 

b. lokalita Lazy 

c. lokalita Darkov 

2. Důlní závod 2   

a. lokalita Sever 

b. lokalita Jih 

3. Důlní závod 3   

a. lokalita Staříč 

b. lokalita Chlebovice 

4. Důl Frenštát - konzervační režim. V současné době se zde již netěží. [8] 

 

 

Obrázek č. 3: Mapa s důlními závody [21] 
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2.2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti OKD, a. s. je hornická činnost ve smyslu  

ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Pod tuto činnost spadá především: 

a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, 

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, 

c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, 

d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, 

e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech  

  uvedených v písmenech a) až d), 

f) zvláštní zásahy do zemské kůry, 

g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, 

h) báňská záchranná služba, 

i) důlně měřická činnost. [9] 

 

2.3 Historie společnosti 

První využití černého uhlí bylo zaznamenána již v  pravěku, kdy se jednalo o náhodný 

nález z výchozích slojích na povrh země. Postupně se začali lidé na sbírání uhlí domlouvat 

a posléze vznikly první organizované skupiny. Organizované dobývání černého uhlí trvá 

přibližně přes 200 let.  

Historie společnosti OKD, a. s. začíná před koncem druhé světové války, kdy bylo  

v České Republice dohromady šest těžebním společností, které byly pod tehdejší  

národní správou. 

Tehdejší Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava byly znárodněny. Toto 

znárodnění mělo za následek to, že pod tyto kamenouhelné doly spadalo celkem 32 dolů, 9 

koksoven, 10 báňských elektráren, železárny v Třinci a ve Vítkovicích v neposlední řadě 

také několik průmyslových podniků. V roce 1952 bylo toto znárodnění se zpětnou platností 

zrušeno a byl vytvořen Kombinát OKD, který se později stal státním podnikem OKD. 
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Moderní historie společnosti OKD, a. s. můžeme rozdělit na dvě velké etapy. První etapou 

bylo období, kdy byla důlní společnost vedena socialistickým Československem a druhou 

etapou bylo období po roce 1990. 

Tyto etapy měly své pro a proti, protože byly dále spojeny s politickým a ekonomickým 

prostředím. Přechod ze socialistické doby na porevoluční období položil před firmu nové 

úkoly, jakými byla uzavírka nerentabilních dolů, restrukturalizace podniku atd. V současné 

době jsou tyto etapy již dávno minulostí a firma se začíná dívat s optimismem do 

budoucna. [10] 

 

2.3.1 OKD v socialistickém Československu 

V Československé republice před 2. světovou válkou působily pouze čtyři těžební 

společnosti, mezi které patřily: 

 Báňská a hutní společnost, 

 Vítkovické kamenouhelné doly v Moravské Ostravě, 

 Severní dráha Ferdinandova a. s. v Moravské Ostravě, 

 Kamenouhelné doly a koksovny Jana Wilczka ve Slezské Ostravě. 

 

Velký vliv na těžbu černého uhlí měla 2. světová válka, díky které byla celá činnost 

podřízena potřebám německému válečnému hospodářství. Na konci války byla zavedena 

národní správa a prezident republiky vydal dekret č. 100/45, ve kterém znárodnil všechny 

doly a určité průmyslové podniky. Na základě tohoto dekretu byly od 1. 1. 1946 zřízeny 

Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly. 

V roce 1953 byl tento národní podnik zrušen a místo něho byl zřízen Kombinát OKD.  

I tento kombinát byl později zrušen a v roce 1957 ho nahradilo Sdružení OKD.  

K 1. 7. 1965 se Sdružení OKD přejmenovalo na Ostravsko-karvinské doly. O pár let 

později, v roce 1977, byla zřízena hospodářská organizace OKD, která měla sídlo v 

Ostravě. Tato organizace byla zrušena v roce 1988 a místo ní 1. 1. 1989 vznikl státní 

podnik OKD.  

Období, kdy OKD patřilo státu definitivně zrušil 1. ledna 1991 federální ministr 

hospodářství a následně byla zřízena akciová společnost s názvem Ostravsko-karvinské 

doky, které jsou nyní ve vlastnictví státu. [11] 
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2.3.2 Historie společnost po roce 1990 

Na začátku 90. let se společnost OKD ocitla v tíživé ekonomické situaci. Tato situace 

vznikla kvůli malým investicím do rozvoje společnosti a vysokým nárokem na produkci 

uhlí, která překračovala kapacitní možnosti podniku. 

V roce 1990 byla společnost OKD bez likvidace zrušena a místo ní 1. ledna 1991 byla 

zřízena akciová společnost OKD s výhradním vlastnictvím státu. Po tomto kroku 

společnost zahájila restrukturalizaci, ve které se povrchové a důlní činnosti sjednotily do 

nových větších organizačních celků. Posléze byly vytvořeny dceřiné společnosti OKD a v 

neposlední řadě i vnitřní organizační jednotky (VOJ) společnosti.  

Restrukturalizace měla neblahý dopad na rychlý útlum ostravských dolů a na následné 

snižování počtu zaměstnanců. Tyto kroky způsobily postupnou privatizaci podniku.  

V letech 1990 až 2001 byla ukončena těžba ve 14 dobývacích prostorech, které se 

nacházely v ostravské a petřvaldské části revíru o celkové rozloze přibližně 180 km
2
. 

V roce 1998 společnost zahájila další restrukturalizaci a většinovým vlastníkem OKD  

se stala společnost KARBON INVEST, a. s. Tato společnost odkoupila státní podíl OKD  

a na  podzim roku 2004 stala hlavním akcionářem OKD (95,89 % akcií). Na konci roku 

2005 se těžební společnost ČMD rozhodla fúzovat do společnosti OKD.  

Na konci roku 2005, přesněji v prosinci, se představenstvo společnosti OKD rozhodlo 

schválit rozdělení společnosti. Toto rozdělení mělo dopad na výmaz dosavadní společnosti 

OKD z obchodního rejstříku a následným vznikem jednotlivých právních subjektů, které  

v plné výši nahradili dosavadní společnost OKD. 

Všechny činnosti spojené s hlavní těžební činností následně přešly na nastupující 

společnosti OKD, a. s., která měla nové IČ a DIČ. Činnosti, které neměly přímou 

souvislost s těžební činností, byly systematicky vyčleněny a přiřazeny do nástupnických 

společností.  

 

Dnes je 100% vlastníkem podniku OKD společnost New World Resources, která  

je známější pod názvem NWR. Společnost NWR, která sídlí v Amsterdamu, je od května 

roku 2008 kótovaná na Londýnské, Pražské a Varšavské burze.  

V roce 2008 byly akcie společnosti NWR největším primárním úpisem na burze  

v Londýně.  
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V současné době je sesterskou společnosti OKD největší producent slévárenského koksu 

společnost OKK Koksovny a NWR Karbonia.  

Společnost NWR Karbonia se v současné době snaží o znovuotevření dolu Debiensko, 

který se nachází na jihu Polska. [12] 

 

2.4 Závody společnosti OKD, a. s. v číslech 

2.4.1  Důlní závod 1 

Tento důlní závod vznikl spojením závodů Důl Darkov a Důl Karviná. Toto spojení 

proběhlo na začátku roku 2015, respektive 1. 1. 2015. Důlní závod 1 se nachází přibližně 

25 km severovýchodně od Ostravy.  

Těžba černého uhlí probíhá ve 4 lokalitách, který mi jsou: Lazy a ČSA (bývalý Závod Důl 

Karviná), Darkov a 9. květen (bývalý Závod Důl Darkov). [13] 

 

2.4.2 Důlní závod 2 

Důlní závod 2 vznikl 1. 1. 2015 přejmenováním bývalého Závodu Důl ČSM. Tento závod 

se nachází ve východní části karvinské dílčí pánve. Závod 2 je rozdělen do dvou oblastní a 

to na Sever a Jih. Obě tyto části mají samostatnou dvojici úvodních a výdušných jam. 

Úprava uhlí probíhá v lokalitě Sever a jeho kapacita je 1 100 tun za hodinu. Důlní závod 2 

se nachází v katastrech obcích Stonava, Karviná, Albrechtice u Českého Těšína a v 

Chotěbuzi.  

V 90. letech 20. století proběhla investiční výstavba, která měla za následek výrazné 

prodloužení životnosti závodu. V roce 2013 závod vyprodukoval před 2,475 mil. tun uhlí v 

celkové rozloze důlního pole 22 km
2
. Podle propočtů kvalifikace JORC se k 1. 1. 2014 v 

těžebním poli závodu 2  nachází přes 29 mil. tun uhlí. [14] 

 

2.4.3 Důlní závod 3 

Tento důlní závod 3 vznikl v roce 2015, přesněji 1. 1. 2015, přejmenováním původního 

Závodu Důl Paskov. Nachází se přibližně 20 km od Ostravy. Těží se zde kvalitní 

koksovatelné uhlí. Tento důlní závod se skládá z lokalit Staříč a Chlebovice.  
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Důlní závod 3 se nachází v ostravské části revíru a patří mezi jediný činný důl v této 

lokalitě. Úprava vytěženého uhlí se provádí v areálu původního Dolu Paskov ve 

stejnojmenné obci Paskov (mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem). Kapacita této úpravny je 

přibližně 550 tun za hodinu.  

V roce 2013 důl vyprodukoval přibližně 0,863 mil tun uhlí v celkové důlní rozloze 40 km
2
. 

Podle klasifikace JORC se zásoby uhlí k 1. 1. 2014 pohybují kole 1 mil. tun. [15] 

 

2.4.4 Důl Frenštát 

Tento důl je jediným dolem, který se nachází v konzervačním režimu. Toto rozhodnutí 

padlo v roce 1991. Jeho rezervy se nacházejí ve dvou ložiscích a to ve Frenštátu-západ a 

Frenštátu-východ.  

Důl Frenštát se rozprostírá na území velkém přes 63 km
2
. Celková zásoba uhlí je zde 

přibližně ve výši 1,6 mil. tun. [16] 
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3 Teoretická východiska 

V této části se zaměřím na zdroje informací, které jsou důležité pro správné provedení 

ekonomické analýzy a následné zhodnocení ekonomického zdraví celého podniku. Tyto 

informace budou sloužit jako podklad pro praktickou část.  

 

3.1 Finanční analýza 

V této části bakalářské práce jsem se zabývala finanční analýzou společnosti OKD, a. s. 

Prováděla jsem analýzu podniku v letech 2008 až 2013, tedy 6 po sobě jdoucích let, abych 

docílila lepšího srovnání v čase a mohla tak přesněji zachytit ekonomický vývoj podniku. 

Analýzu jsem dále prováděla po roce 2008, tedy po roce, kdy se ekonomika potýkala s 

finanční krizí. Tato krize měla neblahý dopad na ne jednu firmu, podnik či společnost. 

Vycházela jsem z účetních závěrek a výkazu zisků a ztrát v jednotlivých sledovaných 

letech. Tyto účetní výkazy jsou součástí přiložené přílohy.    

V současné době většina podniků vyžaduje dosahování finančního růstu. Tento finanční 

růst je především závislý na finanční stabilitě a zdraví podniku. 

Ekonomickou analýzu lze hodnotit podle dvou základních kritérií. Buďto z pohledu 

schopnosti utváření zisku, tedy zajišťování stabilního růstu majetku a tím pádem 

zhodnocování vloženého kapitálu do společnosti. Druhým kritériem je dobrá platební 

schopnost podniku. Toto kritérium je důležité pro růst společnosti, protože při špatné 

platební morálce se většině firem nepodaří zajistit stabilní růst a především fungování 

společnosti, což vede k předčasnému ukončení podnikání. Při špatné platební morálce se 

firma může dostat do situace, kdy nebude mít například dostatek dodavatelů, z důvodu 

špatné zkušenosti co se týče včasného placení svých závazků.  

Platební schopnost je důležitá především pro dodavatele a odběratele zboží a služeb.  

Čím je doba mezi dodání zboží a jeho následným splacením kratší, tím je podnik pro 

okolní společnosti lepším obchodním partnerem. 

Společnosti, podniky nebo firmy provádějí ekonomickou analýzu také ze dvou důležitých 

důvodů. V prvé řadě ekonomická analýza slouží jako určitý pohled do minulosti, kdy se 

danému subjektu, který ekonomickou analýzu provádí, nabízí možnost zhodnotit svůj 

dosavadní postup v podnikání. Tento subjekt tak může zhodnotit jak se vyvíjela 

ekonomická situace od svého založení až do současnosti. Ekonomická analýza dále slouží 
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jako základ pro ekonomické plánování ve všech časových periodách, ve kterých se daný 

subjekt nachází nebo teprve bude nacházet.  

V podstatě lze říci, že ekonomická analýza slouží pro posuzování ekonomického zdraví 

subjektu a to ve čtyřech bodech, kterými jsou: 

 vyhodnocení situace na základě vybraných ekonomických ukazatelů, 

 podrobný rozbor, který má za úkol posouzení podrobností z předchozího 

 bodu, 

 rozsáhlejší analýza negativních jevů, na které jsme přišli v předchozích 

 dvou bodech, 

 stanovení určitých opatření a zhodnocení rizik. [1] 

 

3.2 Důležitost finanční analýzy 

Ekonomickou analýzu v zjednodušené podobě provádíme i v rodinném rozpočtu. Složitější 

a nákladnější analýza je uskutečňována v podnicích, kde je nezbytné si každou investici 

důkladně promyslet.  

 

Ekonomická analýza je důležitá především pro: 

 management, 

 akcionáře (respektive vlastníky společnosti), 

 banky a jiné věřitele,  

 obchodní partnery (věřitele a dodavatelé), 

 konkurenty, 

 zaměstnance. [1] 

 

3.3 Interní a externí zdroje  

Informace, které podnik používá v ekonomické analýze mají dvojí charakter. Buďto  

se jedná o interní a nebo o externí zdroje informací. Každá z těchto informací má svou 

odlišnou podobu. 

Interní zdroje představují především data z účetních závěrek. Podle zákona o účetnictví 

účetní závěrka musí obsahovat bilanci (tedy rozvahu), výkaz zisku a ztrát a jejich přílohy. 



Pavla Řezáčová: Ekonomická analýza vybraného podniku 

 

2015  13 

V těchto přílohách je uvedeno cash-flow (tzv. peněžního toku) a dále pak přehled o změně 

vlastního kapitálu.  

K dalším zdrojům interních informací patří údaje, které se nacházejí ve vnitropodnikovém 

účetnictví, podnikové statistice nebo v podkladech sloužící pro výpočet mezd či ve 

vnitřních směrnicích podniku. Dále lze použít informace, které mají nefinanční podobu. 

Mezi tyto nefinanční informace patří například přehled o produktivitě práce nebo objem 

množství výrobků a služeb. Ne všechny interní zdroje informací jsou veřejně dostupné, ale 

některé z nich jsou uvedeny ve výročních zprávách společnosti.  

Externí zdroje informací podnik čerpá z vnějšího prostředí. Tyto informace jsou důležité 

nejen pro podnik, ale také pro tuzemské a zahraniční okolí podniku. Zdrojem těchto 

informací je především mezinárodní analýza, národohospodářská analýza nebo odvětvová 

analýza. 

Dále sem spadají i informace z oficiálních statistik nebo informace pocházející  

z mezinárodních burz. [1]   

 

3.4 Zdroje informací finanční analýzy 

Výběr zdrojů informací pro finanční analýzu by měl být v souladu s cílem a metodou, která 

bude využívána. Čím kvalitnější zdroje podnik použije, tím bude finanční analýza přesnější 

a věrohodnější. 

Vstupní informace by měly být jak kvalitní, tak především komplexní a neměly by se 

používat data, která jakýmkoliv způsobem mohou zkreslit výsledné hodnoty.  

Data pro zpracování finanční analýzy se nacházení především v účetních výkazech, mezi 

které patří: 

 rozvaha, 

 výkaz zisků a ztrát,  

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

 

Rozvaha patří mezi účetní výkazy. Zachybuje bilanční formou stav aktiv a pasiv, které se 

v podniku nacházejí.   

V aktivech je zachycen jak dlouhodobý hmotný tak nehmotný majetek a v pasivech je 

uveden zdroj financování tohoto majetku (tedy aktiv). Přehled těchto zdrojů financování se 

sestavuje k poslednímu dni v každém roce. [1] 
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Rozdělení aktiv (A) a pasiv (P) 

Mezi aktiva (A) podniku patří především majetek, který subjekt používá  

pro svou podnikatelskou činnost. Tento majetek se dá dále rozdělit na dlouhodobý  

a krátkodobý majetek.  

Dlouhodobý majetek přestavuje souhrn věcí, které podnik využívá déle než 1 rok.  

Mezi dlouhodobý majetek (tzv. státá aktiva) patří jak dlouhodobý nehmotný a hmotný 

majetek tak také dlouhodobý finanční majetek. Položky dlouhodobého majetku lze  

odpisovat, toto pravidlo však neplatí pro všechen majetek. Odepisovat nemůžeme 

například dlouhodobý finanční majetek.  

Krátkodobý majetek představuje souhrn věcí, které podnik využívá méně něž 1 rok.  

Tento majetek je tvořen peněžními prostředky a věcnými položkami majetku  

(např.: materiálem, surovinami, ...). U tohoto typu majetku lze předpokládat jeho  

přeměnu v peněžní prostředky během jednoho roku nebo jeho částečné či úplné 

spotřebování. Můžeme zde nalézt například zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky 

nebo krátkodobý finanční majetek. 

 

Pasiva (P) je možné řadit mezi zdroje financování podniku. Pasiva představují zdroje krytí 

aktiv podniku. Čím má podnik více vlastních pasiv (vlastního kapitálu) tím je na tom 

podnik lépe z hlediska ekonomického zdraví. 

Cizí kapitál představuje dluh společnosti k ostatním subjektům jakými jsou  

např.: dodavatelé, zaměstnanci, atd. z pohledu různého časového rozpětí.  

 

Výkaz zisků a ztráty představuje přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření  

za sledované období. Lze tedy říci, že je to přehled pohybu výnosů a nákladů, nikoli  

však pohyb příjmů a výdajů. 

Výkaz zisků a ztráty se sestavuje v pravidelných intervalech.  Buďto se sestavuje v ročním 

intervalu, nebo kratším. 

Teto účetní doklad je velice důležitý pro hodnocení firemní ziskovosti.  

 

Výkaz cash-flow lze označovat jako nejmladší metodu pro sledování peněžních toků. 

Vznikla v 70. letech v USA a v současné době je rozšířena po celém světě. 
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Principem výkazu cash flow je posuzování skutečné finanční situaci podniku. Při  

tomto výkazu dochází k srovnávání bilanční formou zdroje tvorby peněžních  

prostředků (tedy příjmů) s jejich užitím (tedy výdaji) za stanovené období. [1] 

 

3.5 Vybrané poměrové ukazatele  

Poměrové ukazatele srovnávaní dané položky vzájemně mezi sebou. Dalo by se říct,  

že poměrová analýza se podobá vertikální analýze. Tato vertikální analýza sleduje vývoj 

rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Tyto výkazy vztahuje k jiné položce celkově  

a neporovnává jí ve vzájemných relacích. [3] 

 

3.5.1 Zhodnocení stability podniku  

Podíl vlastních zdrojů na aktivech  - tento ukazatel udává procentuální zastoupení 

vlastního kapitálu, které je kryto celkovými aktivy. Tento ukazatel lze charakterizovat jako 

jistou část celkových aktiv podniku, které jsou financovány z peněz vložených do jmění 

podniku akcionáři. 

Ukazatel podílu vlastních zdrojů na aktivech je důležitý pro hodnocení ekonomické 

stability podniku. Udává do jaké míry je podnik ekonomicky (tedy finančně) samostatný. 

Udává tedy nezávislost podniku. [2] 

Tento vztah lze vyjádřit vzorečkem:  

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗ů 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =
vlastní kapitál

aktiva celkem
∗ 100                        [2] 

 

Podíl stálých aktiv - udává, procentuální poměr mezi stálými aktivy a celkovými aktivy.  

Lze říci, že čím je nižší podíl stálých aktiv k celkovým aktivům, tím je to pro podnik lepší. 

Pokud má podnik relativně málo stálých aktiv k celkovým aktivům, tak při snižování 

zaměstnanosti nečelí otázce týkající se nevyužitých fixních nákladů.  

Samozřejmě, že i nízký podíl stálých aktiv podniku přináší jisté nevýhody. Jednou  

z nevýhod je fakt, že nízký podíl stálých aktiv poukazuje na nízkou míru investování, která 

je spojena se zaostalostí a nízkou technickou úroveň hmotného investičního majetku.  

Pokud srovnáme tento ukazatel v čase, uvidíme, jak si na tom podnik stál ve vývoji 

jednotlivých skupin majetku, který podnik vlastní. [2] 
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Tento vztah lze vyjádřit vzorečkem:  

 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
stálá aktiva

aktiva celkem
∗ 100                                                        [2] 

 

Úrokové zatížení - pro lepší hodnocení finanční stability podniku je nezbytné posoudit 

jeho finanční zadluženost. Tato zadluženost totiž podniku přináší finanční zátěž, která 

podnik zatěžuje nejen z  hlediska hrazení úroků z cizích zdrojů, ale také z hlediska hrazení 

dluhů ve stanoveném termínu. Ukazatel zatíženosti ukazuje jak velkou část vytvořeného 

efektu odčerpávají úroky. 

Jestliže podnik dlouhodobě vykazuje nízké úrokové zatížení, může tedy mít i vyšší podíl 

cizích zdrojů. Toto je možné, jelikož se nepředpokládá, že bude podnik  

muset splatit své dluhy, protože ve chvíli splatnosti dluhů bude moci získat úvěr na další 

období. [2] 

K posuzování zadluženosti se tedy využívá tento vzoreček:  

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =
placené úroky

zisk + placené úroky
∗ 100                                             [2] 

 

3.5.2 Zhodnocení likvidity  

Likvidita je charakterizována jako schopnost přeměny podnikového majetku do hotovostní 

formy. Předpokládá se, že majetek přeměněný v peněžní prostředky zajistí solventnost 

podniku. Solventnost je charakterizována jako schopnost podniku získat určité prostředky 

k úhradě svých závazků. 

Likviditu lze rozčlenit do 3. skupin a to podle doby přeměny majetku na peněžní 

prostředky. Rozlišujeme likviditu běžnou, okamžitou a celkovou. Mezi nejlikvidnější 

majetek, který podnik vlastní patří především peníze v hotovosti a nebo peníze uložené  

na běžném účtu. Mezi nejméně likvidní majetek podniku v prvé řadě patří stálá aktiva 

 a z tohoto důvodu se ani neuvádějí při výpočtu jakékoli likvidity.  

V obecné rovině lze tedy říci, že likvidita porovnává majetkovou složku, která je schopna 

uhradit závazky (čitatel podílu) s tím, co je potřeba zaplatit (jmenovat podílu).  

Pro přesné určení likvidity podniku se doporučuje orientovat se podle doporučených 

hodnot u jednotlivého ukazatele. Nevýhodou těchto hodnot je to, že se poměrně liší  
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v různých publikacích. Tyto výkyvy lze přičítat různým poměrům v jednotlivých zemí 

nebo odvětví, kterého se týkají. [2] 

 

Okamžitá likvidita - cash ratio (likvidita I. stupně) - udává, jak je podnik schopen uhradit 

své krátkodobé závazky "ihned". Tedy pomocí jak hotovosti, penězi na bankovních  

účtech, šeky a v neposlední řadě také krátkodobými cennými papíry, které podnik vlastní. 

Okamžitá likvidita je tedy považována za nejpřísnější likvidní ukazatel. Hodnota okamžité 

likvidity podnik by se měla pohybovat v rozmezí 0,9 až 0,11.  

Tuto likviditu můžeme tedy vyjádřit vztahem: [1; 2] 

 

𝑂𝐿 =
pohotové platební prostředky (finanční majetek)

závazky s okamžitou  splat. (krátk.  závazky + běžné bank. úvěry)
                [2] 

 

Běžná likvidita - acid test ( likvidita II. stupně) - udává, kolika korunami z celkových 

firemním oběžných aktiv je pokryta 1 Kč firemním krátkodobých závazků. Lze tedy  

říct, že vyjadřuje kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele přeměnou oběžných  

aktiv na hotovost. Krátkodobé závazky a krátkodobé pohledávky jsou zpravidla  

vymezeny časovým horizontem, který je stanoven do 1 roku od vzniklého závazku či 

pohledávky. [2; 17] 

Tento vztah můžeme vyjádřit vzorečkem: 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
pohotové platební prostředky + krátkodobé pohledávky

krátkodobé závazky
         [2] 

 

Výsledná hodnota by se měla pohybovat nad rámec 1 : 1. Čím vyšší je výsledná hodnota 

ukazatele, tím je podnik schopen lépe hradit své závazky. Optimální hranice běžné 

likvidity je v poměru 1,5 : 1.  

 

Celková likvidita - current ratio (likvidita III. stupně) - i když se jeví jako nejjednodušší, 

má bohužel své velké proti, a to malou vypovídací schopnost. Ta je dána tím, že oběžná 

aktiva v jisté míře mohou obsahovat položky s velice nízkou likviditou (např.: zásoby 

starých výrobků, náhradní díly na jedno použití, zásoby prodávané na obchodní úvěr  
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a delší dobou inkasa atd.). Proto je celková likvidita považována spíše za orientační 

ukazatel a není příliš vhodné se podle ní řídit.  

Doporučená hodnota pro tento ukazatel se má pohybovat v rozmezí 1,5 - 2,5. Tyto 

doporučené hodnoty se mohou měnit v závislosti na různých autorech.  

Celkovou likviditu lze vyjádřit následujícím vzorečkem: [1; 2] 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
                                                           2  

 

3.5.3 Ukazatelé rentability  

Tento ukazatel rentability patří mezi nejsledovanější ekonomické ukazatele, protože 

informuje o dosaženém efektu vloženého kapitálu. [3] 

Ukazatel rentability můžeme vyjádřit nejobecnějším vztahem, který je: 

výnos

vložený kapitál
                                                               3           

 

Ukazatelé rentability podniku představují schopnost podniku vytvářet zisk a tím zhodnotit 

kapitál, který byl do podniku vložen. Informace, které jsou zapotřebí pro výpočet 

rentability je možné získat z rozvahy a výkazu zisků a ztrát.  

 

Tento ukazatele rentability se může dále rozdělit do několik skupin: 

 rentabilitaaktiv (ROA - Return on Assets),  

 rentabilita kapitálu (ROE - Return on Equity),  

 rentabilita tržeb (ROS - Return on Sales). [2] 

 

Rentabilita aktiv (Return on Assets - ROA) - je považována za rozhodující ukazatel 

rentability, respektive výnosnosti.  Odráží, jakého výsledku firma dosáhla  z celkových  

aktiv, které vlastní. Nezohledňuje se, jestli se jedná o vlastní nebo cizí zdroje.  

Hodnota rentability aktiv je důležitá při srovnávání s odvětvovým průměrem. [2] 

Rentabilitu aktiv můžeme vyjádřit následujícím vzorečkem:  

  

ROA =  
zisk (zisk po zdanění)

celková aktiva
∗ 100  %                                                         [2] 
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Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity - ROE) - odráží efektivnost využívání 

kapitálu, který byl vložený vlastníky do společnosti. Je to tedy jisté kritérium, které slouží 

při rozhodování o možnosti investování volného kapitálu. Doporučená hodnota 

 pro rentabilitu vlastního kapitálu je ROE>ROA. 

Při investování je třeba zohlednit také rizika, která jsou spojena s určitým odvětvím 

podnikání. Tento ukazatel je důležitý pro akcionáře. Pokud jsou akcionáři s tímto 

ukazatelem nespokojeni, vyvíjejí tlak na vedení podniku a usilují o maximalizaci zisku 

před zdaněním a minimalizací zdanění zisku. Požadují tedy po vedení nejefektivnější 

využívání zdroje kapitálu. [2; 17] 

 

ROE =  
čistý zisk

vlastní kapitál
∗ 100  %                                                                        [2] 

 

Rentabilita tržeb (Return on Sales - ROS) - tento ukazatel udává, jak si podnik stojí  na 

daném trhu. Závisí to především na cenách prodávaných výrobků či poskytovaných služeb. 

Zisk z tržeb z výrobků nebo služeb může mít podobu zisku po zdanění nebo čistého zisku. 

Výsledná hodnota rentability tržeb je důležitá pro srovnání s odvětvovým průměrem. [2] 

Tento vztah lze vyjádřit vzorečkem: 

 

ROS =  
čistý zisk

tržby
∗ 100  %                                                                                [2] 
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4 Ekonomická analýza vybraného podniku 

V této části bakalářské práce jsem zhodnotila několik poměrových ukazatelů. Mezi tyto 

ukazatele patří: stabilita podniku, zhodnocení likvidity a zhodnocení rentability.  

Vycházela jsem z účetních výkazů a výkazu zisku a ztrát, který je součástí příloh. Všechny 

tyto ukazatele jsem počítala od roku 2008 do roku 2013 (tedy 6 let) pro lepší přehled o 

ekonomické činnosti společnosti OKD, a . s.  

Výsledné hodnoty budou zaznamenány v tabulce a grafu pro lepší orientaci. 

 

4.1 Zhodnocení stability podniku 

V této analýze jsem se zaměřila na porovnávání zdrojů společnosti, které jsou ukazatelem 

samostatnosti podniku a dále jsem se zaměřila na úrokové zatížení spojené se závazky. 

Výsledné hodnoty jsou pro lepší orientaci zaznamenány i v grafu.  

 

Tabulka č. 1: Ukazatelé stability podniku 

Ukazatelé v % 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech 
51,43 56,54 49,40 50,12 46,40 3,89 

Podíl stálých aktiv 
60,82 61,78 68,47 68,46 81,03 71,08 

Úrokové zatížení 
5,56 16,12 5,83 9,03 34,41 - 4,26 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní zpracování [22] 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech  

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗ů 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =
vlastní jmění

aktiva celkem
∗ 100 [%] 

𝑃𝑉𝑍𝐴  2008 =
24 486 837

47 615 950
∗ 100 = 51,4257 % 

𝑃𝑉𝑍𝐴  2009 =
28 551 466

50 497 296
∗ 100 =  56,5406 % 

𝑃𝑉𝑍𝐴  2010 =
23 349 892

47 266 358
∗ 100 =  49, 4006 % 

𝑃𝑉𝑍𝐴  2011 =
24 274 246

48 434 082
∗ 100 = 50,1181 %  
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𝑃𝑉𝑍𝐴  2012 =
20 048 282

43 202 554
∗ 100 = 46, 4053 %  

𝑃𝑉𝑍𝐴  2013 =
861 127

22 110 217
∗ 100 = 3,8947 %  

  

Podíl stálých aktiv  

𝑃𝑜𝑑í𝑙 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
stálá aktiva

aktiva celkem
∗ 100 [%] 

 

𝑃𝑆𝐴  2008 =
28 959 945

47 615 950
∗ 100 = 60,8198 % 

𝑃𝑆𝐴  2009 =
31 196 088

50 497 296
∗ 100 = 61,7777 % 

𝑃𝑆𝐴  2010 =
32 362 452

47 266 358
∗ 100 = 68,4682 % 

𝑃𝑆𝐴  2011 =
33 156 420

48 434 082
∗ 100 = 68,4567 % 

𝑃𝑆𝐴  2012 =
35 006 374

43 202 554
∗ 100 = 81,0285 %  

𝑃𝑆𝐴  2013 =
15 716 903

22 110 217
∗ 100 = 71,0843 % 

 

Úrokové zatížení  

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í =
placené úroky

zisk + placené úroky
∗ 100 [%] 

 

Ú𝑍  2008 =
342 442

5 777 211 + 342 442 
∗ 100 = 5,5958 % 

Ú𝑍  2009 =
382 458

1 990 954 +  382 458
∗ 100 = 16,1143 % 

Ú𝑍  2010 =
439 906

7 104 402 + 439 906
∗ 100 = 5,8316 % 

Ú𝑍  2011 =
747 762

7 532 587 + 747 762
∗ 100 = 9,0306 % 

Ú𝑍  2012 =
812 620

1 548 680 + 812 620
∗ 100 = 34,4141 %   

Ú𝑍  2013 =
974 312

− 23 856 809 + 974 312
∗ 100 =  −4,2579 %  
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4.1.1 Vyhodnocení celkové stability podniku 

V následujícím grafu č. 1 jsem zachytila průběh jednotlivých ukazatelů stability podniku v 

letech 2008 až 2013.  

Jednotlivé ukazatele jsem dále popsala v samostatných oddílech a pro lepší přehled jsem je 

doplnila grafem.  

 

 

Graf č. 1: Stabilita podniku v letech 2008-2013 
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Podíl vlastních zdrojů na aktivech 

Tento ukazatel ukazuje, do jaké míry je podnik soběstačný, tedy do jaké míry je 

samostatný. Pro stabilní růst podniku je nezbytně důležité, aby tento ukazatel každý rok 

pozvolna rostl. Z grafu níže (viz graf č. 2) je patrné, že hodnoty v letech 2008 až 2009  

mají stoupající tendenci. Tento jev signalizuje postupné osamostatňování podniku a jeho 

pozvolnou samostatnost.  

Z grafu č. 2 je patrné, že podíl vlastních zdrojů na aktivech měl v roce 2008 až 2009 

rostoucí tendenci. Z hodnoty 51,43 % v roce 2008 se tato hodnota vyšplhala v roce 2009 na 

hranici 56,54 %. V tomto roce byl zároveň nevyšší naměřený podíl vlastních zdrojů na 

aktivech v letech 2008-2013. 

V roce 2010 však došlo k poklesu z hodnoty 56,54 % na 49,4 % (viz graf č. 2).  Po tomto 

poklesu se podnik dočkal opětného růstu. Z hodnoty 49,4 % v roce 2010 se podnik dostal 

na hodnotu 50,12 %, která byla naměřena v roce 2011.  

Velmi velkého poklesu vlastních zdrojů se podnik dočkal v roce 2013, kdy se tato hodnota 

dostala na hranici 3,89 %. Což hraničí s nulovou samostatností podniku. 

 

 

Graf  č. 2: Podíl vlastních zdrojů na aktivech v letech 2008 až 2013 

 

  

51,43% 56,54%
49,40% 50,12% 46,40%

3,89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

P
ro

ce
n

ta
 

Rok

Podíl vlastních zdrojů na aktivech

Podíl vlastních zdrojů na aktivech



Pavla Řezáčová: Ekonomická analýza vybraného podniku 

 

2015  24 

Podíl stálých aktiv 

Ukazatel podílu stálých aktiv sděluje procentuální poměr mezi stálými a celkovými  

aktivy, které se nacházejí v podniku.  

Z grafu č. 1 je patrné, že hodnoty stálých aktiv v letech 2008 až 2012 mají  

rostoucí tendenci. Tento jev však není pro podnik ideální. 

 Na druhou stranu z grafu (viz graf č. 1) je vidět, že podnik mohl v těchto letech investovat 

do různého dlouhodobého finančního majetku.  

V roce 2013 však došlo k poklesu na hodnotu 71,08 % (viz tabulka č. 1), což je pokles o 

9,95 % vůči předešlému roku 2012. 

 

 

Graf  č. 3: Podíl stálých aktiv v letech 2008 až 2013 
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Úrokové zatížení 

Ukazatel úrokového zatížení udává, jakou část zisků musí podnik vynaložit na zaplacení 

svých úroků. Čím je ukazatel vyšší, tím větší část svého zisk musí použít na zaplacení 

svých úroků, což není pro finanční zdraví podniku žádoucí. Za optimální úrokové zatížení 

se považují hodnoty, které nepřesáhnout hranici 40% z celkového zisku firmy. 

Z následujícího grafu č. 4 je patrné, že si podnik v letech 2008 až 2011 vedl  

poměrně dobře. Úrokové zatížení pohybovalo v rozmezích od 5,59 % do 9,03 %  

(viz tabulka č. 1).  

V roce 2012 se firma dočkala neočekávaného nárůstu úrokového zatížení z hodnoty 

 9,03 %  na hodnotu 34,41 %. Tento neočekávaný skok měl za následek další obrovský 

pokles v roce 2013, kdy se úrokové zatížení ocitlo v záporných hodnotách.  

 

 

Graf č. 4: Úrokové zatížení v letech 2008 až 2012 
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4.2 Zhodnocení likvidity 

Tento ukazatel likvidity podniku slouží jako přehled schopnosti uhradit své závazky  

v současné době, tj. momentální schopnost uhradit své závazky. 

Lze tedy říci, že je to schopnost podniku získat potřebné finanční prostředky k pokrytí 

svých závazků.  

Tabulka č. 2: Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Okamžitá likvidita 2,29 2,31 0,52 0,27 0,26 0,33 

Běžná likvidita 3,51 2,93 2,14 1,72 0,73 0,75 

Celková likvidita 3,82 3,12 2,33 1,89 1,09 1,06 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní zpracování [22] 

 

a) Okamžitá likvidita  

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
pohotové platební prostředky

dluhy s okamžitou splatností
 

 

𝑂𝐿  2008 =
10 597 728

4 623 467
= 2, 2921 

𝑂𝐿  2009 =
13 359 853

5 776 687
=  2,3127  

𝑂𝐿  2010 =
3 348 029

6 378 553
= 0,5249   

𝑂𝐿 2011 =
2 185 912

8 022 864
= 0,2725   

𝑂𝐿  2012 =
1 958 778

7 473 826
= 0,2621  

𝑂𝐿  2013 =
1 987 695

6 021 397
=  0,3301 
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b) Běžná likvidita  

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
pohotové platební prostředky + krátkodobé pohledávky

krátkodobé závazky
 

 

𝐵𝐿  2008 =
5 636 851 + 10 597 728

4 623 467
= 3,5113 

𝐵𝐿  2009 =
3 555 235 + 13 359 853

5 776 687
= 2,9281 

𝐵𝐿  2010 =
10 270 107 + 3 348 029

6 378 553
= 2,1359  

𝐵𝐿  2011 =
11 594 341 + 2 185 912

8 022 864
=  1,7176 

𝐵𝐿  2012 =
3 485 322 + 1 958 778

7 473 826
= 0,7284   

𝐵𝐿  2013 =
2 534 394 + 1 987 695

6 021 397
=  0,7510 

 

c) celková likvidita  

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
  

 

𝐶𝐿  2008 =
17 659 152

4 623 467
= 3,8194 

𝐶𝐿  2009 =
18 026 438

5 776 687
= 3,1205 

𝐶𝐿  2010 =
14 837 649

6 378 553
= 2,3262 

𝐶𝐿 2011 =
15 200 810

8 022 864
= 1,8947 

𝐶𝐿  2012 =
8 132 521

7 473 826
= 1,0881 

𝐶𝐿  2013 =
6 354 369

6 021 397
= 1,0553 
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4.2.1 Vyhodnocení celkové likvidity podniku  

Následující graf č. 5 popisuje souhrnný vývoj likvidity podniku. Zahrnuje likviditu 

okamžitou, běžnou a celkovou. Všechny tyto likvidity jsem popsala v jednotlivých 

odstavcích, kde se na výsledné hodnoty více zaměřila. 

Z grafu č. 5 je patrné, že po finanční krizi v roce 2008 se podnik každým rokem dostával 

do problémů a začal být neschopný hradit své závazky.  

 

 

Graf č. 5: Vývoj likvidity v letech 2008 až 2013 
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Okamžitá likvidita  

Tento ukazatel likvidity udává, jak se podnik schopen své závazky hradit okamžitě,  

bez větší prodlevy.  

Optimální hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezích od 0,9  

do 1,1. Výjimečně se dají považovat hodnoty menší než 0,9 za optimální.  

 Z grafu č. 6 vyplývá, že okamžitá likvidita měla v letech 2008 až 2013 měla více méně 

klesající tendenci. Z hodnoty 2,29 v roce 2008 došlo k nárůstu na hodnotu 2,31 v roce 

2009. Po tomto nárůstu, který byl v roce 2009, přišel velký pokles na hodnotu 0,52, která 

byla naměřena v roce 2010. Poté následoval další pokles v roce 2011 na hodnotu 0,27 a 

dále pak v roce 2012 na hodnotu 0,26. Tato hodnota byla zároveň nejnižší za sledované 

období. 

Po tomto pozvolném snižování okamžité likvidity se podniku podařilo tuto hodnotu zvýšit 

z 0,26 (v roce 2012) na hodnotu 0,33 (v roce 2013). 

 

 

Graf č. 6: Okamžitá likvidita v letech 2008 až 2013 
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Běžná likvidita 

Za optimální hranici běžné likvidity se považuje poměr mezi 1 : 1 v lepším případě v 

poměru 1,5 : 1. Čím je hodnota běžné likvidity vyšší, tím je pravděpodobnější, že je podnik 

schopen uhradit své závazky vůči věřitelům.  

Z grafu č. 7 je patrné, že má likvidita v letech 2008 až 2013 klesající tendenci. V roce 2008 

se hodnota běžné likvidity pohybovala na hranici 3,51. Poté došlo k poklesu na hodnotu 

2,93 v roce 2009. V roce 2010 došlo k dalšímu poklesu a to z hodnoty 2,93 na hodnotu 

2,14. Ne jinak tomu bylo i v roce 2011, kdy se hodnota opětovně snížila  

a to na hranici 1,72.  

Nejnižší naměřená hodnota byla v roce 2012 a to 0,73. Po tomto období, kdy hodnota 

běžné likvidity v letech 2008 až 2012 klesala, nastal v roce 2013 mírný nárůst a to na 

hodnotu 0,75. 

 

 

Graf č. 7: Běžná likvidita v letech 2008 až 2013 
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Celková likvidita  

Za optimální hranici celkové likvidity se považují hodnoty v rozmezích 1,5 až 2,5.  

Z grafu č. 8 je patrné, že celková likvidita podniku má klesající tendenci. V letech 2009 až 

2010 se podnik pohyboval nad optimální hranici, která činí 2,5 (viz graf č. 8).  

Po této ne příliš dobré fázi života podniku se hodnota celkové likvidity v letech 2010 a 

2011 pohybovala v optimální hranici, tedy v rozmezí 1,5 až 2,5. V roce 2010 to bylo 2,33 v 

roce 2011 to bylo 1,89 (viz tabulka č. 2). 

V letech 2012 až 2013 se hodnota celkové likvidity pohybovala pod rámec optimální 

hodnoty. V roce 2012 byla tato hodnota 1,09 a v roce 2013 1,06.  

 

 

Graf č. 8: Celková likvidita v letech 2008 až 2013 
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4.3 Zhodnocení rentability 

Tento ukazatel podniku dává přehled o vytvoření nových zdrojů a tedy dosáhnutí 

požadovaných cílů za pomoci investování kapitálu.  

 

Tabulka č. 3: Ukazatelé rentability 

Ukazatelé 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA  0,1213 0,03942 0,1503 0,1555 0,0321 -1,0789 

ROE 0,1897 0,05183 0,2707 0,2511 0,06006 -22,8292 

ROS 0,2423 0,06401 0,1612 0,1695 0,04348 -0,8985 

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní zpracování [22] 

a) Rentabilita celkového vloženého kapitálu ROA 

𝑅𝑂𝐴 =
zisk

aktiva celkem
 

 

𝑅𝑂𝐴  2008 =
5 777 211

47 615 950
= 0,1213  

𝑅𝑂𝐴  2009 =
1 990 954

50 497 296
= 0,03942  

𝑅𝑂𝐴  2010 =
7 104 402

47 266 358
=  0,1503 

𝑅𝑂𝐴  2011 =
7 532 587

48 434 082
=  0,1555 

𝑅𝑂𝐴  2012 =
1 548 680

43 202 554
=  0,0321 

𝑅𝑂𝐴  2013 =
− 23 856 809

22 110 217
=  −1,0789  

 

  



Pavla Řezáčová: Ekonomická analýza vybraného podniku 

 

2015  33 

b) Rentabilita vlastního kapitálu 

𝑅𝑂𝐸 =
 čistý zisk

vlastní kapitál
 

 

𝑅𝑂𝐸  2008 =
4 465 492

24 486 837
=  0,1897  

𝑅𝑂𝐸  2009 =
1 480 001

28 551 466
= 0,05183   

𝑅𝑂𝐸  2010 =
6 323 069

23 349 892
=   0,2707 

𝑅𝑂𝐸  2011 =
6 095 025

24 274 246
=  0,2511 

𝑅𝑂𝐸  2012 =
1 204 160

20 048 282
= 0,06006  

𝑅𝑂𝐸  2013 =
− 19 658 860

861 127
=  −22,8292  

 

c) Rentabilita tržeb 

𝑅𝑂𝑆 =
zisk

tržby
 

 

𝑅𝑂𝑆  2008 =
5 777 211

4 728 456 + 19 116 625
= 0,2423 

𝑅𝑂𝑆  2009 =
1 990 954

3 864 203 + 27 235 680
= 0,06401 

𝑅𝑂𝑆  2010 =
7 104 402

10 085 985 + 33 992 802
= 0,1612  

𝑅𝑂𝑆  2011 =
7 532 587

7 649 505 + 36 785 141
= 0,1695  

𝑅𝑂𝑆  2012 =
1 548 680

6 044 809 + 29 566 160
= 0,04348  

𝑅𝑂𝑆  2013 =
− 23 856 809

4 668 962 + 21 881 051
= −0,8985  
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4.3.1 Vyhodnocení celkové rentability  

Následující graf č. 9 zachycuje souhrnný přehled rentabilit v letech 2008 až 2013. V grafu 

jsou zachyceny rentability celkového vloženého kapitálu (tzv. ROA), rentability vlastního 

kapitálu (tzv. ROE) a rentability tržeb (tzv. ROS).  

Jednotlivé rentability jsou dále popsány pro jednotlivé roky a doplněny o stručný 

komentář.  

V roce 2013 měla firma u všech výše zmíněných rentabilit zápornou hodnotu, proto jsem  

tyto hodnoty v grafu neuváděla a dále nezhodnocovala.  

 

 

Graf č. 9: Vyhodnocení rentability v letech 2008 až 2012 
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Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) 

Z následujícího grafu č. 10, který vychází z tabulky č. 3 je patrné, že mezi nejrentabilnější 

roky celkového vloženého kapitálu patřily zejména roky 2009 a 2012. V roce 2009 byla 

hodnota vloženého kapitálu 0,03942 a v roce 2012 byla hodnota 0,0321. Což představuje 

rozdíl 11,2803 % mezi roky 2009 a 2012.  

Nejvyšší vypočtená hodnota vloženého kapitálu byla v roce 2011, kdy se tato hodnota 

dostala na hranici 0,1555, což je o 5,73 % více, než v roce 2012, kdy byla tato hodnota 

nejmenší ve sledovaném období.  

 

 

Graf č. 10: Vývoj ukazatele ROA v letech 2008 až 2012 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel vypovídá o schopnosti podniku zhodnotit vložený kapitál jeho vlastníky.  

Z následujícího grafu č. 11 je patrné, že ukazatel rentability vlastního kapitálu měl 

zpočátku klesající tendenci, v roce 2010 dosáhl svého maxima a postupně se zase snižoval  

a nakonec, v roce 2013, dosáhl záporné hodnoty.  

Z grafu níže (graf č. 11) vyplývá, že v letech 2008 a 2009 došlo k výraznému poklesu 

hodnoty. Ukazatel poklesl z hodnoty 0,1897 v roce 2008 na hodnotu 0,05183 v roce  

2009, což je pokles o 2,66 %.  

V roce 2010 se hodnota vložného kapitálu dostala na své maximum a to na hodnotu 

0,2702. Poté následovalo pozvolný pokles o 0,076 % na hodnotu 0,2511, která byla 

vypočítána  

v roce 2011. Poté následoval další velký pokles a v roce 2012 se hodnota vlastního  

kapitálu snížila o 3,18 %. 

 

 

Graf č. 11: Vývoj ukazatele ROE v letech 2008 až 2012 
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Rentabilita tržeb (ROS) 

Tento ukazatel poukazuje na to, jak si podnik stojí na trhu vůči ostatním subjektům 

prostřednictvím podílu z tržeb a zisku. 

Z následujícího grafu č. 12 je patrné, že ukazatel rentability tržeb v letech 2008 až 2013 

měl klesající a stoupající tendenci. Stého maxima tento ukazatel dosáhl v roce 2008 a to 

0,2423 (viz tabulka č. 3). Po tomto úspěšném roce přišel pokles v roce 2009 na hodnotu 

0,06401. Tento pokles byl díky finanční krizi, která byla v roce 2008. 

V roce 2010 se ale situace v podniku obrátila a rentabilita tržeb vystoupala na hodnotu 

0,1612. V následujícím roce 2012 se situace v podniku opět zlepšila a hodnota stoupla o 

0,0083 na hodnotu 0,1695. Tento růst byl díky zvýšení zisků z tržeb.  

Po tomto dvouletém růstu přišel opětovný pád v roce 2012 na hodnotu 0,04348. Tento 

pokles pokračoval i nadcházejícím roce 2013, kdy se hodnota dostala na zápornou úroveň. 

 

 

Graf č. 12: Vývoj ukazatele ROS v letech 2008-2012 
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5 Závěr 

Tématem mé bakalářské práce bylo zhodnotit finanční zdraví vybraného podniku za určité 

časové období.  

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala společnost OKD, a. s. Tuto společnost jsem 

dále vyhodnocovala v letech 2008 až 2013. Zvolila jsem období 6 let, pro lepší a přesnější 

zhodnocení finančního zdraví těžebního podniku.  

Tuto společnost jsem si vybrala z mnoha důvodů. Jedním z hlavních důvodů byl ten, že v 

této společnosti již řadu let pracoval můj otec a v součastné době žiji s rodinou v Orlové, 

která je hornickou činnosti do značné míry zasažená. Jako příklad bych zde uvedla starou 

část města Orlové, kde kvůli hornické činnosti musel být zbourán ne jeden dům.  Dokonce 

musel být kvůli hornické činnosti společnosti OKD, a. s. zbourán zámek, který v 

pozdějších letech sloužil jako nemocnice. Ze starého zámeckého komplexu (pozdější 

nemocnice) zde zbyl už jen katolický kostel Narození Panny Marie, který je dominantou 

staré části města Orlové.  

Společnost OKD, a. s. je jedním z největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji.  

Dále je jedním z největších hospodářských subjektů v regionu což má velký dopad na tvář 

krajiny, životní prostředí nebo na regionální zaměstnanost. [18]  

 

Bakalářskou práci jsem rozdělila do pěti částí. První část je zaměřena na úvod a poslední 

na závěr. Ve druhé části své práce jsem se zabývala charakteristikou společnosti. Stručně 

jsem zde popsala profil společnosti a předmět podnikání. Dále jsem se zaměřila na historii 

společnosti, kterou jsem rozdělila do dvou částí. A v neposlední řadě jsem se zabývala 

popisem jednotlivých důlních závodů. 

Třetí část byla zaměřena na teoretická východiska, která sloužila jako odrazový můstek pro 

samotnou ekonomickou analýzu. Zde jsem popisovala náležitosti finanční analýzy a také 

její důležitost. Zaměřila jsem se interní a externí zdroje, se kterými se podnik během svého 

života může potýkat. Zabývala jsem se zde zdroji informací, kterými mohla být buď 

rozvaha, nebo výkaz zisků a ztrát. V neposlední řadě jsem zde popisovala jednotlivé 

poměrové ukazatele, jakými byla likvidita, rentabilita a zhodnocení stability podniku. Tyto 

poměrové ukazatele jsem dále využila v praktické části, kde jsem nabyté informace z teorie 

uplatnila v praxi.  
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Ve čtvrté části jsem se zabývala praktickou částí bakalářské práce. Zde jsem vypočítala 

hodnoty pro jednotlivé poměrové ukazatele a posléze jsem tyto vypočtené hodnoty 

doplnila o tabulku s grafy a stručnou interpretaci.  

Z hodnot stability podniku je vidět, že si společnost v letech  2008 až 2013 nevedla 

nejlépe. Úrokové zatížení a podíl stálých aktiv měl každý rok stoupající tendenci. Podíl 

vlastních zdrojů na aktivech byl v letech 2008 až 2012 byl stabilní, ale k velkému propadu 

došlo v roce 2013, kdy se hodnota propadla do záporu. 

I ukazatelé likvidity (tj. celková, běžná a okamžitá likvidita) měli v letech 2008 až 2013 

klesající tendenci. Což opět není pro podnik příznivá situace, protože ztrácí schopnost 

hradit své závazky včas. Celkově lze říci, že po finanční krizi, která byla v roce 2008, se 

společnost OKD. a. s. nemohla z této ne příliš dobré situace dostat. Za sledované období 6 

let se to nejvýrazněji projevilo u všech likvidit podniku, kdy každým rokem tato hodnota 

klesala a v roce 2013 se ukazatele okamžité, běžné a celkové likvidity dostaly dokonce do 

záporné hodnoty.  

Ukazatelé rentability měli kolísající tendenci. Je doporučeno, aby se hodnota ROE byla 

větší než hodnota ROA. Toto kritérium podnik splnil v celém sledovaném období.  

Na závěr lze říci, že si společnosti OKD, a. s. moc dobře nestojí. Rok 2013 byl pro podnik 

kritický, protože se většina sledovaných poměrových ukazatelů nacházelo v mínusu, což 

není ideální stav. Podnik také každoročně ztrácí schopnost uhradit své závazky, což může 

vést i k jeho zániku.  

I přes nepříznivý vývoj v letech 2008 až 2013 lze předpokládat, že se společnost  

OKD, a. s. v budoucnu může dostat z této krize a stát se zdravou a stabilní společností. V 

součastné době probíhá restrukturalizace společnosti, která může významně přispět k 

zachování a rozvoji společnosti. 
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