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Anotace 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat finanční analýzu prostřednictvím 

finančních poměrových ukazatelů v oblasti rentability, likvidity a zadluţenosti ve 

společnosti AQUA SANING, s.r.o. První část je zaměřena na představení podniku a 

seznámení se s jeho činností. Další část je tvořena teoretickým přehledem dané 

problematiky. V praktické části bakalářské práce je následně pomocí poměrových 

ukazatelů provedena analýza finančního zdraví v jednotlivých oblastech dané společnosti. 

V závěrečné části jsou získané výsledky shrnuty do zhodnocení. 

Klíčová slova 

Financování, finanční zdroje podniku, finanční analýza, poměrové ukazatele, účetní 

výkazy. 

Annotation 

Purpose of bachelor thesis was to develop a financial analysis of the company 

through financial ratios for profitability, liquidity and debt in  AQUA SANING Company, 

s.r.o . The first chapter introduces an company and its activities. In the practical chapter of 

the thesis are then used financial ratios to analyze the financial health of the individual 

areas of the company. The final chapter summarizes the results obtained in the evaluation. 

Keywords 

Financing, company´s sources of finance, financial analysis, financial ratios, financial 

statements. 
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RDIK  rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu 
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ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

SR  Slovenská republika 

tj.  to je 

tzv.  takzvaně 

U  úrok po zdanění 

WTA CZ Vědecko-technická společnost pro sanace staveb a péče o památky Česká 

republika 

Z  zisk po zdanění 

ZUD  zisk před úroky a daněmi 
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1 Úvod 

„ Ekonom je odborník, který zítra bude vědět, proč se dnes stalo to, co včera předpovídal.“ 

Dr. Laurence J. Peter 

Téma své bakalářské práce jsem si vybral z důvodu dlouholeté spolupráce mé rodiny 

s analyzovanou společností. K firmě mám velice kladný vztah, jelikoţ problematika, 

kterou se zabývá, je pro mne velice zajímavá a poučná. 

Finanční analýza v dnešní podobě vznikla v USA, kde právě z důvodu velkého vlivu 

burzy bylo potřebné vědět o podniku co nejvíce skutečností a informací, a také bylo 

potřebné, aby tyto informace byly publikovány ve srozumitelné a informativní podobě. 

Finanční analýza představuje významnou součást komplexu finančního řízení 

podniku. Je nezbytným nástrojem k testování podnikové kondice, výkonnosti a finančního 

rizika firem, jejich konkurenční schopnosti a pozice na trhu. 

Pro ekonomy je nedílnou součástí k posouzení finančního zdraví, přípravě opatření 

pro zlepšení ekonomické situace podniku, vytvoření lepších konkurenceschopných 

strategií a celkové zkvalitnění rozhodování a přístupu managementu. Úspěšnost těchto 

snah je závislá na kvalitních zdrojích informací. Finanční analýza má dvě priority: 

zhodnotit současný stav podniku a předloţit podklady pro budoucí finanční vývoj. 

Základem mé bakalářské práce je nutnost přiblíţit čtenářům základní pojmy a zdroje 

finanční analýzy. 

Cílem bakalářské práce je aplikovat a provést finanční analýzu společnosti AQUA 

SANING, s.r.o. v období od 7/2008 do 6/2009. Finanční analýzu jsem aplikoval pomocí 

poměrových ukazatelů (rentability, likvidity a zadluţenosti), kterými se budu snaţit 

zhodnotit finanční situaci této firmy. 
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2 Charakteristika firmy 

V této kapitole charakterizuji společnost AQUA Saning, s.r.o. Představím historii 

firmy, činnosti týkající se sanace vlhkého zdiva a ocenění této firmy. 

2.1 Charakteristika společnosti AQUA SANING, s.r.o. 

Aqua Saning je společnost s ručením omezeným. Je to soukromá stavební 

společnost, která působí na trhu od roku 1991. Sídlo firmy se nachází v Opavě v části 

Předměstí na ulici Sadová 2774/6. Vlastníky Aqua Saning jsou pan Ing. Čmelík a pan 

Jaroslav Ledvina. Ve svém oboru má společnost více neţ 30-ti letou praxi a je známá svým 

mottem : „S námi to je v suchu.“ Tudíţ lze říct, ţe hlavním předmětem podnikání této 

společnosti je sanace vlhkého zdiva budov.  

Mezi hlavní činnosti týkající se sanace vlhkého zdiva patří : 

 DILAN-95: Metoda postupného podřezávání zdiva diamantovým lanem s 

vloţením fóliové hydroizolace; 

 COMER: Metoda podřezávání zavlhlého cihelného zdiva řetězovou pilou s 

dodatečným vkládáním hydroizolace do prořezané spáry; 

 SYSTÉM BAUMANN: Zaráţení nerez desek Baumann do zavlhlého zdiva; 

 TERMO INFUSIL: Metoda TERMOINFUSIL je infúzní postup s předsoušením 

vrtů pro aplikaci injektáţního (infuzního) roztoku. 

Mimo vlastní stavební práce se firma zabývá výrobou a prodejem speciálních 

chemických přípravků pro sanace vlhkého zdiva budov. Receptury a vlastní know-how 

jednotlivých přípravků jsou výsledkem vlastního výzkumu a dlouholeté praxe. Všechny 

výrobky uváděné na trh mají platný certifikát a kladné rozhodnutí Hlavního hygienika ČR i 

SR. 

S výše zmíněnými metodami a chemickými přípravky pro sanaci vlhkého zdiva 

budov se můţeme setkat také na veletrzích a výstavách, kde společnost Aqua Saning 

můţeme najít pravidelně kaţdý rok. Veškeré informace firmy směrem k spotřebiteli jsou 

zveřejněny na webových stránkách firmy: http://www.aquasaning.cz/. 
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Za vyráběný soubor výrobků byla společnost v roce 1992 oceněna Velkou cenou 

FOR-ARCH PRAHA, coţ je největší stavební veletrh v Čechách s účastí zahraničních 

vystavovatelů. Firma je členem WTA CZ (Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb 

a péči o památky) a Společnosti pro technologie ochrany památek – STOP PRAHA. 
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3 Finanční analýza společnosti ve sledovaném 

období 

Tuto část své bakalářské práce rozdělím na dvě hlavní části. Na část teoretickou a 

část praktickou. 

V teoretické části nejprve vymezím pojem finanční analýza, dále uvedu pojmy jako 

uţivatelé finanční analýzy a zdroje informací potřebné pro finanční analýzu. V dalším 

textu se budu zaměřovat na finanční analýzu pomocí finančních poměrových ukazatelů. 

Svou praktickou část budu směřovat na provedení finanční analýzy společnosti Aqua 

Saning, s.r.o., kde své teoretické poznatky z odborné literatury aplikuji na tento konkrétní 

podnik. 

3.1 Teoretické vymezení finanční analýzy 

Finanční analýza v uţším pojetí je chápána jako hodnocení dosavadního vývoje 

podniku pomocí rozborů finančních výkazů. Jejím hlavním úkolem je určit, zda podnik 

hospodaří podle zásad zdravého a racionálního podnikání. Nástrojem finanční analýzy je 

soustava ukazatelů s dostatečnou vypovídající schopností o finanční situaci a stavu 

finančního hospodaření. 

„ Aktivity firmy jsou zachyceny v účetnictví, které spolu s dalšími informačními zdroji 

slouží finančním analytikům k posuzování zdraví firmy a přípravě podkladů pro potřebná 

řídící rozhodnutí.“ [4] 

Na obrázku č.1 lze vidět finanční tok společnosti, tedy to, co do podniku přichází a 

co z něj odchází. Kladný finanční tok uvádí příchozí hotovost (prodeje, vytvořený úrok, 

emise akcií apod.), zatímco záporný finanční tok uvádí odchozí hotovost (nákupy, mzdy, 

daně atd.). Čistý finanční tok označuje rozdíl mezi kladným a záporným tokem a odpovídá 

na tu nejzákladnější ekonomickou otázku: Kolik peněz máme v pokladně? 
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Obrázek 1: Schéma finančních toků podniku  

  

Zdroj :[4] 

3.1.1 Uţivatelé finanční analýzy 

Mezi základní rozdělení uţivatelů finanční analýzy patří dvě oblasti :  

 interní; 

 externí. 

K interním uţivatelům řadíme :  

 manaţery; 

 zaměstnance. 

Mezi externí uţivatele patří:  

 konkurenti; 

 stát a jeho orgány; 

 investoři; 

 banky a jiní věřitelé; 

 obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé). 
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Manaţeři : 

Pro základ finanční analýzy tito manaţeři vyuţívají informace poskytované 

finančním účetnictvím. Tyto informace nám vytvářejí zpětnou vazbu mezi řídícím 

rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Výhoda jejich znalosti finanční situace 

podniku jim zajišťuje správné rozhodování při získávání finančních zdrojů, zajišťování 

optimální majetkové struktury včetně vhodného výběru struktury financování. Finanční 

analýza má za následek odhalit slabé a silné stránky podniku a umoţňuje manaţerům 

přijmout pro příští období správný podnikatelský záměr. 

Investoři : 

„Primárními uživateli finančněúčetních informací obsažených ve finančních 

výkazech podniku jsou akcionáři a vlastníci, kteří do podniku vložili kapitál. Akcionáři a 

ostatní investoři (společníci, majitelé firmy, případně členové družstva) mají prioritní 

zájem o finančněúčetní informace, ať se jedná o kapitálové silné institucionální investory 

(investiční fondy) či fyzické osoby s relativně omezenými možnostmi.“ [2] 

Dvě základní hlediska vyuţívání finančních informací investory jsou investičního a 

kontrolního charakteru. 

Základem investičního hlediska představují investoři vyuţívání informací pro 

rozhodování o budoucích investicích 

Kontrolní hledisko uplatňují investoři vůči manaţerům podniku, jehoţ akcie vlastní. 

Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku a disponibilní zisk. 

Banky a jiní věřitelé : 

Věřitelé ţádají co nejvíce informací o finančním stavu podniku dluţníka, aby se 

správně mohli rozhodnout zda poskytnou daný úvěr, který dluţník ţádá a za jakých 

podmínek. 

Banka ještě před poskytnutím úvěru posuzuje bonitu dluţníka. Bonita je prováděna 

na základě finančního hospodaření daného podniku a jejich momentální situací na trhu. 

Zpravidla se nejprve analyzuje ziskovost podniku, zda podnik potřebuje úvěr následkem 

špatného hospodaření nebo potřebují financovat majetek nezbytný pro hospodářskou 

činnost. 
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Obchodní partneři : 

Obchodní partnery můţeme rozdělit do dvou základních skupin. A to do skupiny 

první, kam patří dodavatelé (obchodní věřitelé) a do skupiny druhé, kam zařadíme 

odběratele (zákazníky). 

Dodavatelé : 

Základním úkolem dodavatelů je zaměřit se především na to, zda podnik bude 

schopen hradit své závazky. Jde jim především o krátkodobou prosperitu. Ale máme i 

dlouhodobé dodavatele, kteří se zaměřují na dlouhodobou stabilitu a trvalé obchodní 

kontakty s cílem zajistit svůj odbyt u daného zákazníka. 

Odběratelé : 

Odběratel (jinak řečeno zákazník) má zájem na finanční situaci dodavatele zejména 

při dlouhodobém vztahu mezi odběratelem a dodavatelem. Potřebuje mít také jistotu, ţe 

dodavatelský podnik bude schopen dostát svým závazkům vzhledem k zákazníkům. 

Zaměstnanci : 

Pracovník má většinou zájem na prosperitě firmy a hospodářské stabilitě svého 

podniku, jelikoţ mu záleţí na jeho pracovní pozici. Pracovníci bývají motivování výsledky 

hospodaření. Uplatnění zaměstnanců na základě hospodářského výsledku bývá 

prostřednictvím odborných informací. 

Stát a jeho orgány : 

Pro stát a jeho orgány jsou důleţitá finančněúčetní data z mnoha důvodů. Mezi 

hlavní důvody patří např. statistika, kontrola plnění daňových povinností, kontrola podniku 

se státní majetkovou účastí, rozdělování finanční výpomoci, získání přehledů o finančním 

stavu podniku se státní zakázkou. 

Konkurenti : 

„Zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví za účelem 

srovnání s jejich výsledky hospodaření, hlavně o rentabilitu, ziskovou marži, cenovou 

politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob, jejich obratovost atd. Podnik, který 

zatajuje nebo zkresluje finanční údaje, se vystavuje ztráty dobré pověsti.“ [2] 



Roman Melecký : Finanční Analýza společnosti AQUA SANING, s.r.o 

2010 8 

3.1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Provedení finanční analýzy je závislá na kvalitních zdrojích informací. Finanční 

analýza potřebuje mnoho těchto potřebných dat různé povahy z různých informačních 

zdrojů, které můţeme rozdělit do několika skupin:  

 zdroje finančních informací; 

 kvantifikované nefinanční informace; 

 nekvantifikované informace. 

Zdroje informací můţeme čerpat zejména z účetních výkazů finančního účetnictví, 

informací finančních analytiků, ale také z výročních zpráv. 

3.1.2.1 Rozvaha 

„Rozvaha uvádí jednotlivé položky aktiv a pasiv, zachycuje stav majetku v podniku a 

zdrojů jeho krytí ke zvolenému určitému časovému okamžiku, většinou k poslednímu dni 

účetního období, v peněžitém vyjádření.“ [1] 

Aktiva : 

Členění aktiv z pohledu majetku dělíme na dlouhodobý a krátkodobý majetek coţ 

„respektuje jeho postavení v reprodukčním procesu.“ [2] Dlouhodobý majetek si v 

průběhu několika cyklů zachovává svojí původní podobu s tím, ţe se odepisují a své 

hodnoty přenáší postupně do hodnoty produkce. Opakem tohoto případu jsou oběţná 

aktiva, která mění svoji podobu několikrát v průběhu jednoho cyklu. „Dále respektuje I 

časové hledisko, vázanost, respektivě dobu obratu v reprodukčním cyklu podniku a 

likvidnost: 

 dlouhodobá aktiva (dlouhodobý majetek + dlouhodobé pohledávky) s dobou 

vázanosti a využitelnosti delší než jeden rok; 

 krátkodobá aktiva s dobou vázanosti a využitelnosti do jednoho roku. V této 

souvislosti je třeba zdůraznit, že ne všechna krátkodobá aktiva jsou totožná s 

oběžnými aktivy a naopak. Některý dlouhodobý majetek může mít krátkodobou 

povahu a přechází do spotřeby, jako by se jednalo o oběžný majetek.” [2] 
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Strana aktiva zachycují dané formy majetku, které jsou důleţité pro svou činnost 

podniku. Majetek u kterého je vyuţitelnost delší neţ jeden rok je v rozvaze brán za 

dlouhodobý majetek, do kterého patří : 

 dlouhodobý nehmotný majetek; 

 dlouhodobý hmotný majetek; 

 dlouhodobý finanční majetek. 

Pasiva : 

„V členění pasiv kromě zákonné úpravy položek výkazu rozlišujeme dále podle jejich 

původu (externí a interní zdroje) nebo podle závazkového charakteru : 

 vlastní pasiva; 

 cizí pasiva (mají závazkový charakter buď vůči ostatním subjektům či ve vztahu 

k zúčtování vytvořených zdrojů do výnosu). Dále z časového hlediska jej 

můžeme rozlišovat na krátkodobá a dlouhodobá pasiva.“ [2] 

Pro úplnost bych ještě rád uvedl poslední dělení pasiv na interní finanční zdroje 

(podnik jej vytváří na základě své vlastní činnosti) a externí finanční zdroje (podnik jej 

nezískává ze své vlastní činnosti). 

Strana pasiv nám ukazuje jakým způsobem jsou aktiva v podniku financována, 

jejich kritériem členění jsou jeho vlastnictví. Podle toho rozlišujeme zdroje na vlastní a 

cizí. 

Vlastní kapitál jsou vlastní zdroje, které jsou vloţeny do samotného hospodářského 

podnikání nebo také byly tímto způsobem vytvořeny. „Reprodukce majetku v inflačním 

prostředí si žádá, aby se vlastní kapitál přiměřeně doplňoval nerozděleného zisku. Součástí 

vlastního kapitálu jsou : 

 základní kapitál; 

 kapitálové fondy; 

 fondy ze zisku; 

 výsledek hospodaření minulých let; 

 výsledek hospodaření za účetní období.“ [2] 
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Cizí zdroje můţe podnik získat několika způsoby jak od jiných právnických nebo 

fyzických osob nebo mu byly zapůjčeny na určitou dobu za stanovenou cenu – úrok, který 

je vynaloţeným nákladem v souvislosti s uţitím kapitálu věřitelů. Základní strukturu 

kapitálu cizích zdrojů v podniku tvoří : 

 rezervy; 

 dlouhodobé a krátkodobé závazky; 

 bankovní úvěry a finanční výpomoci; 

 časové rozlišení. 

3.1.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

„Smyslem výkazu zisku a ztráty je informovat o úspěšnosti práce podniku, o výsledku, 

kterého dosáhl podnikatelskou činnosti. Konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé 

činnosti se podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období, který je pak v rozvaze 

zobrazen jako jediný údaj (výsledek hospodaření běžného účetního období). Zachycuje 

vztahy mezi výnosy podniku dosaženými v určitém období a náklady spojenými s jejich 

vytvořením.“ [2] 

Výkaz zisku a ztrát je sestavován při uplatnění tzv. aktuálního principu, který 

znamená, ţe sloţky jsou zachycovány a vykazovány v období, jehoţ se časově i věcně 

týkají v plné výši. 

Pro finanční analýzu výsledku hospodaření je významné i rozhodnutí o tom, které 

sloţky zisku by do výsledku hospodaření měly být zahrnuty. Vzhledem k těmto kriteriím 

rozlišujeme dvě základní hlediska pojetí hospodářského výsledku. 

„Výsledek hospodaření zahrnují veškeré zisky (ztráty) za dané období, tedy jak běžné 

zisky a ztráty, tak i zisky a ztráty mimořádné povahy, dále výsledek hospodaření by měl být 

kritériem výdělkové schopnosti podniku a jako takový by neměl zahrnovat mimořádné zisky 

a ztráty vzniklé v příslušném období.“ [2] 

3.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

„V účetních výkazech jsou uvedeny absolutní hodnoty jednotlivých položek. K tomu, 

aby bylo možno analyzovat vzájemné vazby v souvislosti mezi ukazateli, dáváme jednotlivé 
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absolutní hodnoty do vzájemných poměrů; vznikají tak poměrové ukazatele. Analýza 

účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů je všeobecně využívána a má univerzální 

použitelnost. Zde je však nezbytné upozornit, že v současné době neexistuje ani žádná 

závazná, ani teoreticky nejsprávnější metodika finanční analýzy. Každý kdo zpracovává 

finanční analýzu se musí při jejím zpracování řídit především účelem, pro který ji 

připravuje.“ [3] 

V mnoha literaturách lze nalézt velkou škálu poměrových ukazatelů, ale při jejich 

konstrukci a třídění lze vyjít ze základního obsahu finančního řízení a především 

finančního rozhodování podniku. 

Ze skutečnosti plyne, ţe aplikace většího mnoţství poměrových ukazatelů je 

zaloţena na tom, ţe podnik je sloţitým organismem k jehoţ popisu je nezbytné pouţít 

většího počtu poměrových ukazatelů. 

Nejčastěji se setkáváme s finančními poměrovými ukazateli ve třech oblastech, o 

kterých bych chtěl dále aplikovat v rámci praktické části mé bakalářské práce: 

 ukazatele rentability (výnosnosti); 

 ukazatele likvidity; 

 ukazatele zadluţenosti. 

3.1.3.1 Ukazatele rentability (výnosnosti) 

Rentabilita je jinak řečeno výnosnost vloţeného kapitálu, je schopna v podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat většího zisku pomocí investovaného kapitálu. „Je formou 

vyjádřené míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci 

kapitálu. Rentabilita je obecně definovaná jako poměr zisku a vloženého kapitálu.“ [6] 

 

Jednotlivé typy výpočtu poměrových ukazatelů se mohou lišit, a to podle toho, zda 

je pouţit zisk před úroky a zdaněním (EBIT – Earnings before interest and taxes), zisk před 

zdaněním (EBT – Earnings before taxes) nebo čistý zisk (EAT – Earnings after taxes). Je-li 

pouţit ve výpočtu EBIT, při výpočtu nebude výsledek zkreslený daní ze zisku a způsobem 

financování jako u EAT. 
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RCK – ukazatel rentability celkového kapitálu (míra výnosu na aktiva) – Měří 

čistou výnosnost celkových aktiv podniku. Ukazatele rentability měří čistý výsledek 

podnikového snaţení. 

 

 

kde RCK = rentabilita celkového kapitálu; 

ZUD = zisk před úroky a daněmi (EBIT); 

CA = celková aktiva. 

RVK – ukazatel rentability vlastního kapitálu (výnosnost vlastního kapitálu) – 

Tento ukazatel je rozhodující, protoţe ukazuje, jestli vlastníkům firmy jejich vloţený 

kapitál přináší dostatečný výnos, ale také zda je vyuţíván s intenzitou odpovídající 

velikosti jejich investičního rizika. 

 

RDIK – ukazatel rentability dlouhodobého investovaného kapitálu (výnosnost 

dlouhodobého investovaného kapitálu) – slouţí k prostorovému srovnávání firem. 

 

resp. 
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3.1.3.2 Ukazatele likvidity 

Účelem tohoto ukazatele je schopnost firmy dostát svým závazkům. Solventnost se 

definuje jako připravenost platit své dluhy, jakmile nastane jejich splatnost. „Ukazatele 

likvidity poměřují to, čím je možno platit, tím, co je nutno zaplatit. Zabývají se 

nejlikvidnější části aktiv společnosti a rozdělují se podle likvidnosti položek aktiv 

dosazovaných do čitatele z rozvahy. Nevýhodou ukazatele je, že hodnotí likviditu podle 

zůstatku finančního majetku, ale ta v daleko větší míře závisí na budoucích cash flow.“ [6] 

Běţná likvidita – tento ukazatel ukazuje kolikrát pokrývají oběţná aktiva 

krátkodobé závazky. U zásob můţe trvat dlouho neţ se přemění na peníze, neboť musí být 

spotřebovány, přeměněny na výrobky a dále prodány. Za optimální hodnoty tohoto 

ukazatele se povaţuje rozmezí od 1,5 do 2,5. [6] 

 

Pohotová likvidita – na rozdíl od běţné likvidity jsou v čitateli ponechány peněţní 

prostředky, krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky. V analýze je nejpraktičtější 

zkoumat poměr mezi ukazatelem běţné a pohotové likvidity. Za doporučenou hodnotu 

tohoto ukazatele je povaţován interval od 1,0 do 1,5. [6] 

 

Okamţitá likvidita – neboli jinak řečeno cash flow z provozní činnosti je schopnost 

firmy platit své splatné dluhy. Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2. [6] 

 

3.1.3.3 Ukazatele zadluţenosti 

Tyto ukazatele měří rozsah, v jakém firma pouţívá k financování dluhy. Ovšem 

zadluţenost nemusí patřit k negativním stránkám firmy. „Její růst může přispět k celkové 

rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě firmy, avšak současně zvyšuje riziko finanční 

nestability.“ [2] 
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K analýze zadluţenosti slouţí především ukazatelé: 

 celková zadluţenost; 

 úrokové krytí aktiv atd. 

Celková zadluţenost – vypočte se jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. 

Čím je větší podíl vlastníku kapitálu, tím je zaručena větší bezpečnost proti ztrátám 

věřitelů při likvidaci. 

 

Úrokové krytí – úrokové krytí znamená kolikrát efekt reprodukce převyšuje úrok 

platby. „ Ukazatel je považován za jeden z ukazatelů finanční stability, tj. odolnosti 

podniku proti zhroucení financí podniku v důsledku úbytku cizích zdrojů. Prahovou 

hodnotou je číslo 1.“ [5] 

 

3.2 Praktické vymezení finanční analýzy 

V této kapitole uplatním poznatky získané z odborné literatury a aplikuji je na 

společnosti AQUA Saning s.r.o. 

3.2.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýzu poměrových ukazatelů zaměřím na ukazatele rentability, likvidity a 

zadluţenosti. Ve své práci se zaměřuji na analýzu ve sledovaném období 7/2008 aţ 6/2009. 

Toto období jsem si vybral z toho důvodu, protoţe společnost mi sama poskytla tyto účetní 

výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztrát). Navíc dle jejich názoru (vzhledem k zaměření 

podnikání), lze po jednotlivých měsících lépe zpozorovat největší výkyvy hodnot ukazatele 

a to hlavně v létě a zimě. 
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3.2.1.1 Ukazatel rentability 

 rentabilita celkového kapitálu RCK; 

 rentabilita vlastního kapitálu RVK; 

 rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu RDIK. 

Rentabilita celkového kapitálu (RCK) 

Jak je vidět na grafu č.1 ukazatel celkového kapitálu v daných měsících nemá 

stabilní vývoj. K výraznému růstu dochází převáţně v měsících červenec, srpen, říjen a 

červen. Důvodem tohoto nárůstu je zvýšení trţeb následkem většího počtu zakázek 

v období letních měsíců. V měsíci září je výrazný pokles o 42% k předešlému měsíci a to 

z důvodu, který byl způsoben nákupem materiálu pro stavební účely a potřebných surovin 

pro výrobu chemických přípravků. Nejvíce záporné hodnoty jsou především v zimních 

měsících prosinec, listopad a leden, kdy společnost nemá dostatek zakázek, proto dochází 

k poklesu peněţní hotovosti. Jednotlivé propočty jsou uvedeny v Příloze č.1. 

Graf 1: Rentabilita celkového kapitálu RCK (%) 

 

Zdroj : Data z účetní uzávěrky a vlastní výpočty 
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Rentabilita vlastního kapitálu RVK  

Rentabilita vlastního kapitálu RVK ukazuje, zda kapitál přináší dostatečný výnos. 

Mělo by být dodrţeno pravidlo, ţe výnosnost kapitálu je vyšší neţ výnosnost aktiv. Pokud 

tato podmínka není dodrţena, znamená to, ţe pro vlastníky podniku je nevhodné vyuţívat 

cizí zdroje jako prostředek k financování podniku. [3] 

Při výpočtu tohoto ukazatele nepočítám s čistým ziskem, jelikoţ v průběhu účetního 

období nebyla ještě známa výše daně z příjmu ve sledovaném období. Proto zde počítám 

s hodnotou EBIT, tj. ziskem před zdaněním. 

Z 12/2008 plyne, ţe ve firmě ukazatel RVK převýšil ukazatel RCK o 22%. Z grafu 

č.2 můţeme vyčíst, ţe největší nárůst je v 7/2008, kdy byl ukazatel velice vysoký ve 

srovnání k následujícím měsícům, toto bylo způsobeno výrazným zvýšením zisku. Vývoj 

tohoto ukazatele ve sledovaných měsících je poměrně nestabilní, jelikoţ v zimních 

obdobích dochází k poklesu zisku a neměnnosti vlastního kapitálu. Opět vidíme měsíc září 

v roce 2008, který se liší proti jiným letním měsícům svou zápornou hodnotou z důvodu 

nákupu potřebných materiálu pro stavební účely a surovin pro výrobu chemických 

přípravků. Jednotlivé propočty jsou uvedeny v příloze č.1. 
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Graf 2: Rentabilita vlastního kapitálu RVK (%) 

 

Zdroj : Data z účetní uzávěrky a vlastní výpočty 

Rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu RDIK 

Také u tohoto ukazatele můţeme vidět prudké výkyvy (viz graf č.3), kdy opět 

v zimních měsících zaznamenáváme záporné hodnoty EBITu z důvodů nedostatků zakázek 

společnosti v těchto měsících. K poklesu však dochází i v září  2008, kdy hodnoty jdou do 

mínusu, coţ je zapříčiněno nákupem materiálu pro stavební účely a potřebných surovin pro 

výrobu chemických přípravků. Největší nárůst tohoto ukazatele vidíme v měsících 

červenec, srpen, říjen 2008 a červen 2009, kdy hodnota EBITu je kladná. Jednotlivé 

propočty jsou uvedeny v příloze č.1. 
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Graf 3: Rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu RDIK (%) 

 

Zdroj : Data z účetní uzávěrky a vlastní výpočty 

3.2.1.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku znamená schopnost platit své dluhy. U tohoto ukazatele se 

graficky zaměřím na běţnou, pohotovou a okamţitou likviditu. Budu opět vycházet 

z rozvahy a výkazu zisku a ztrát dané společnosti: 

Běţná likvidita :  

U běţné likvidity mluvíme o likviditě celkové, která ve firmě ukazuje kolikrát 

pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky. Za přiměřenou výši tohoto ukazatele se 

povaţuje rozmezí od 1,5 do 2,5. [3] 

Tuto podmínku splňuje pouze měsíc duben 2009 (viz graf č.4), kdy ukazatel celkové 

likvidity byl 2,5. Tento stav je způsoben poklesem krátkodobých závazků. U společnosti 
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AQUA Saning, s.r.o. se téměř ţádná jiná hodnota nepohybuje v doporučeném rozmezí. 

Jednotlivé propočty jsou uvedeny v příloze č.2. 

Graf 4: Běţná likvidita 

 

Zdroj : Data z účetní uzávěrky a vlastní výpočty 

Pohotová likvidita : 

Pohotová likvidita má podobný vývoj jako likvidita celková (viz graf č.5), doporučná 

hodnota tohoto ukazatele je v rozmezí od 1,0 do 1,5. [3] Výše ukazatele je závislá na typu 

odvětví ve kterém podnik pracuje. 

Podnik ve všech sledovaných měsících dosahoval hodnot větších neţ 2. To vypovídá 

o špatném nakládání s vloţenými prostředky. Podnik si zbytečně drţí příliš velké mnoţství 

pohotových prostředků, které mu nepřináší vůbec ţádný nebo jen malý výnos. Základní 

sloţku pohotové likvidity tvoří: peníze na účtech, peníze v hotovosti, šeky, směnečné 

pohledávky a některé druhy cenných papírů apod. Jednotlivé propočty jsou uvedeny 

v příloze č.2. 
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Graf 5: Pohotová likvidita 

 

Zdroj : Data z účetní uzávěrky a vlastní výpočty 

Okamţitá likvidita : 

Ukazatel okamţité likvidity by měl dosáhnout alespoň hodnoty 0,2. [3] 

Je patrné z grafu č.6, ţe ve všech měsících sledovaného období je hodnota ukazatele 

výrazně nad 0,2 coţ znamená, ţe cizí krátkodobé zdroje jsou niţší neţ oběţný majetek, z 

čehoţ vyplývá, ţe stálá aktiva společnosti nejsou financována z cizích krátkodobých 

zdrojů. Firma je schopna splatit všechny své  závazky. Jednotlivé propočty jsou uvedeny 

v příloze č.2. 
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Graf 6: Okamţitá likvidita 

 

Zdroj : Data z účetní uzávěrky a vlastní výpočty 

3.2.1.3 Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatel dlouhodobé finanční nerovnováhy (jinak řečeno poměrový ukazatel 

zadluţenosti), o kterém bych se chtěl zmínit v této kapitole, je velice spjat s tím, zda firma 

dobře nakládá s penězi, které si půjčila k financování a dobrému chodu firmy či nikoliv. 

Jako ukazatele zadluţenosti jsem spočítal a převedl do grafu ukazatele celkové 

zadluţenosti a úrokové krytí, které jsou podle mého nejdůleţitější součástí podnikání kaţdé 

firmy. 

Celková zadluţenost : 

Tento ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává do jaké míry je 

podnik schopen krýt své prostředky vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční 

samostatnost. 
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Na grafu č.7 můţeme vidět, ţe celková zadluţenost ve sledovaném období není příliš 

vysoká. Firma nemá ţádné dlouhodobé úvěry nebo výpomoci, to dokazuje fakt, ţe nejvyšší 

zadluţenost vidíme v měsíci duben 33%. 

Graf 7: Celková zadluţenost (%) 

 

Zdroj : Data z účetní uzávěrky a vlastní výpočty 

Úrokové krytí : 

Podnik pokrývá svým ziskem nákladové úroky pouze v měsících červen, srpen a 

říjen 2008, jak lze vyčíst z grafu č.8. V měsících září a listopad 2008 se tento ukazatel 

dostává do záporných hodnot neboť EBIT byl záporný. Ve výkazu zisku a ztrát se 

nákladové úroky neobjevují v měsících od 12/2008 do konce sledovaného období, proto 

úrokové krytí vykazuje nulové hodnoty. 
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Graf 8: Úrokové krytí 

 

Zdroj : Data z účetní uzávěrky a vlastní výpočty 
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4 Zhodnocení 

Poměrové ukazatele mají pro firmy velký význam. Důvodem je odhalení silných a 

slabých stránek v oblasti financí podniku, také slouţí pro mezipodnikové srovnání 

s konkurencí. Pomocí finančních poměrových ukazatelů jsem zjistil, ţe ve firmě AQUA 

Saning, s.r.o. ve sledovaném období 7/2008 – 6/2009 nejsou ţádné hrubé nedostatky.  

Pouze ukazatele rentability mají ve sledovaném období určité výkyvy. Převáţně 

kladných hodnot je dosaţeno v letních měsících, protoţe v těchto měsících společnost 

vzhledem ke svému podnikání dosahuje největších zisků. V zimních měsících se ukazatele 

rentability dostávají do záporných hodnot. 

Celkově lze říct, ţe podnik nemá s likviditou, tedy s platební schopností, ţádné 

problémy a je vţdy schopen dostát svým závazkům. Toto lze říct i kdyţ většinou ukazatele 

likvidity překračují doporučené rozmezí, coţ je důkazem toho, ţe si firma drţí zbytečně 

velké mnoţství likvidních prostředků. 

Zadluţenost AQUA Saning,s.r.o. se vyvíjí dobrým směrem. Jedná se o společnost, 

která je finančně velmi stabilní, lze tedy říci, ţe podnik je hlavně financován vlastními 

zdroji a nemá ţádné dlouhodobé závazky. Pokud by si firma tento vývoj udrţela i do 

budoucna, lze to pokládat za velmi příznivé.  
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5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit a popsat finanční situaci společnosti 

AQUA Saning, s.r.o. v daném sledovaném období. 

Na základě poměrových ukazatelů jsem provedl a posoudil finanční situaci podniku. 

Mezi konkrétní typy poměrových ukazatelů, kterými jsem se zabýval, patří ukazatele 

rentability, likvidity a zadluţenosti. Pro sestavení finanční analýzy jsem k dispozic účetní 

výkazy společnosti (rozvaha a výkaz zisku a ztrát) za období 07/2008 – 06/2009. 

Bakalářská práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. 

Teoretická část obsahuje popis finanční analýzy, charakteristiku společnost AQUA 

Saning, s.r.o. a teoretické vymezení poměrových ukazatelů. 

Praktická část se zaměřuje na konkrétní typy poměrových ukazatelů. 

Na základě sestavení finanční analýzy jsem dospěl k závěru, ţe firma nemá ţádné 

zásadní a hrubé nedostatky, ba naopak. Chtěl bych převáţně pochválit firmu v oblasti 

zadluţenosti a to z toho důvodu, ţe nemá ţádné dlouhodobé finanční výpomoci a je 

financována z vlastních zdrojů. 

Z dosaţených zisků za celý rok je vidět, ţe firma je prosperující a panuje v ní 

optimismus. Na dobrých výsledcích firmy se podílí celý tým zkušených a kvalitních 

pracovníků. 

Do budoucna lze konstatovat, ţe pokud se nestane nic zásadního, co by změnilo 

situaci ve firmě, bude mít tato firma své stálé místo na trhu. 
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