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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá ekonomickým zhodnocením vybraného podniku. Mým 

cílem je popsat a zhodnotit vybraný podnik v letech 2006 – 2008 pomocí poměrových 

ukazatelů finanční analýzy.  

V teoretické části jsem vymezila základní části finanční analýzy. Následně 

pokračuje praktická část. Vypočítala jsem jednotlivé poměrové ukazatele z poskytnutých 

údajů. V poslední části jsem vyhodnotila vypočtené ukazatele a odůvodnila jsem dosaţené 

výsledky. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatelé, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

cash flow. 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

My thesis deals with the economic evaluation of a chosen company. My goal is to 

describe and evaluate a chosen company in years 2006-2008 by means of financial analysis 

ratio indicators.  

In the theoretical part I outlined the basic parts of financial analysis. This is followed 

by the practical part. I calculated the individual ratio indicators using the supplied data. In 

the final part I analyzed the calculated indicators and gave reasons for the achieved results. 

 

Key words: financial analysis, ratio indicators, balance sheet, profit and loss record, 

cash flow. 
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1. ÚVOD 

Finanční analýza představuje nedělitelnou součást finančního řízení podniku. Je to 

nástroj hodnocení reálné ekonomické situace podniku. Na výsledcích finanční analýzy je 

zaloţeno celkové hospodaření a finanční situace podniku. Podle dosáhnutých výsledků 

můţe podnik přijmout různá opatření do budoucna. Je to tedy hodnocení minulosti, 

současnosti a předpokládané budoucí hospodaření podniku. Finanční analýza se provádí 

podle různých rozborových metod. V bakalářské práci jsem se zaměřila na metodu 

poměrových ukazatelů. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala finanční analýzu firmy Ekostyren s.r.o. 

Důvod byl jednoduchý. Chtěla jsem zjistit, zda i malé a střední podniky mohou 

prosperovat a být úspěšné na trhu. 

Bakalářskou práci jsem rozdělila do 6 kapitol. Stěţejní byly pro mě hlavně kapitoly 

finanční analýza a vyhodnocení. 

Druhá kapitola obsahuje teoretické vymezení finanční analýzy, historický vývoj 

finanční analýzy od minulosti aţ po současnost, uţivatele vyuţívající  finanční analýzu, 

zdroje, ze kterých se finanční analýza počítá a členění finanční analýzy pomocí 

poměrových ukazatelů. 

Třetí kapitola podává profil firmy EKOSTYREN s.r.o. Jeho stručnou charakteristiku, 

předmět činnosti a vývoj firmy aţ do součastné podoby. 

Čtvrtá kapitola je věnována praktické části finanční analýzy. Obsahuje konkrétní data 

poskytnuta z interních zdrojů firmy, jako je rozvaha a výkaz zisku a ztráty za sledované 

období 2006 aţ 2008. Z poskytnutých dat jsem vypočítala poměrové ukazatele finanční 

analýzy, jako je likvidita, rentabilita, zadluţenost a aktivitu podniku. Výsledky hodnot 

jednotlivých ukazatelů jsem uvedla v tabulce. 

V pátek kapitole jsem provedla vyhodnocení jednotlivých vypočtených ukazatelů a 

graficky jsem je znázornila. 

V závěru bakalářské práce jsem provedla celkové ekonomické zhodnocení vybrané 

firmy a doporučila jsem, ve kterých oblastech by se firma mohla zlepšit. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Historie finanční analýzy 

Pokud bychom hledali historické kořeny finanční analýzy, došli bychom nejspíše 

k poznání, ţe finanční analýza je tak stará, jak jsou staré samostatné peníze. Je 

pochopitelné, ţe její metody a techniky byly poplatné době, ve které fungovaly. Nelze 

srovnávat rozbory středověkých obchodníků prováděné bez jakýchkoliv technických 

pomůcek s analýzami sestavovanými za pomoci výkonných počítačů. Postupem času došlo 

ke změně struktur a úrovně prováděných finančních analýz; jejich principy a důvody 

sestavování však zůstaly stále stejné nebo velmi podobné [2]. 

Historické kořeny finanční analýzy se nachází v USA, kde se finanční analýzou 

zabývaly nejen teoretické práce, ale našla i své praktické uplatnění. Původně se nejprve 

zaměřovala na prosté znázorňování změn v absolutních účetních ukazatelích, později 

slouţila k zjišťování a prokazování úvěrové schopnosti podniků, po světové hospodářské 

krizi v 30. letech přistupuje zájem o likviditu a schopnost přeţití. Později se obrátila 

pozornost také na rentabilitu a v této souvislosti na otázky hospodárnosti. USA je  

kolébkou zpracování odvětvových přehledů, s nimiţ se pak srovnávaly údaje za jednotlivé 

podniky. V Německu se pro finanční analýzu uţívá spíše termín bilanční analýza 

(Bilanzanalyse) nebo i bilanční kritika (Bilanzkritik). 

Z anglického pojmu „financial analysis“ byl vlastně přejat u nás pouţívaný název 

finanční analýza pro rozborovou činnost, která se u nás před rokem 1989 prováděla jako  

rozbory hospodaření. Nejde tedy o zcela novou oblast, která by zde dříve neexistovala. Je 

jí však dán nový obsah, nejde jiţ o kontrolu plnění úkolů plánu, který byl podnikům 

ukládán plánovacími orgány z centra, s primární orientací na objemové kvantitativní 

ukazatelé na úkor kritérií ekonomické efektivnosti, ale jde o kontrolu splnění cílů, které si 

stanovují podniky samotné. Finanční analýza interpretuje finanční informace při posouzení 

výkonnosti a perspektivy podniku, i ve srovnání s jinými podniky a odvětvovým průměrem 

[1]. 
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2.2 Finanční analýza 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy 

podnikového řízení. Je úzce spojena s účetnictvím a finančním řízení podniku, propojuje 

tyto dva nástroje podnikového řízení. Jejich vzájemný vztah je obvykle výstiţně 

charakterizován tak, ţe účetnictví je jazykem financí v tom smyslu, ţe poskytuje data         

a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím základních finančních výkazů:  

 rozvahy; 

 výkazu zisku a ztrát; 

 cash-flow. 

Tyto výkazy jsou sestaveny na podkladě finančního účetnictví jako procesu, který 

shromaţďuje, identifikuje, třídí, eviduje a dokumentuje údaje o hospodaření podniku.  

Finanční analýza je formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou 

navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídající schopnost, umoţňuje dospět k určitým 

závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichţ by bylo moţné 

přijmout různá opatření.  

Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku. 

Jejím cílem je zjistit finanční zdraví podniku, identifikovat slabiny, které by mohly 

vést k problémům a determinovat silné stránky. 

Účelem finanční analýzy je především vyjádřit pokud moţno komplexně majetkovou 

a finanční situaci podniku, tzn. podchytit všechny její sloţky, případně při podrobnější 

analýze zhodnotit některou z jejich sloţek a také připravit podklady i pro interní 

rozhodování managementu podniku. 

Cílem finanční analýzy je stanovit pomocí vhodných nástrojů diagnózu finančního 

„zdraví“ podniku. Pojem finanční zdraví podniku byl převzat z anglosaské literatury          

a pouţívá se pro vyjádření uspokojivé finanční situace podniku. Nejobecněji za finančně 

zdravý podnik je moţné povaţovat takový podnik, který je v danou chvíli i perspektivně 

schopen naplňovat smysl své existence [1]. 
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V podmínkách trţní ekonomiky to prakticky znamená, ţe je schopen dosahovat 

trvale takové míry zhodnocení vloţeného kapitálu (míry zisku), která je poţadována 

investory (akcionáři) vzhledem k výši rizika, s jakým je příslušný dluh podnikání schopen. 

Čím vyšší je výnosnost nebo-li rentabilita vloţeného kapitálu, tím lépe pro podnik a jeho 

investory [3]. 

2.3 Uţivatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají finančního stavu podniku, jsou předmětem zájmu mnoho 

přicházejících tak či onak do kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza je důleţitá jak 

pro akcionáře, věřitele a další externí uţivatelé, rovněţ tak i pro podnikové manaţery. 

Podle toho, kdo provádí finanční analýzu, můţeme ji rozdělit do dvou oblastí. 

- Externí finanční analýza: vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem 

veřejně dostupných finančních a účetních informací. Analýza účetních 

výkazů je základem finanční analýzy, jak ji provádějí externí příjemci      

a uţivatelé informací obsaţených v účetní závěrce. Dosaţená úroveň 

finančního zdraví bude pro okolí slouţit jako signál, jaké má podnik 

vyhlídky na pokračující trvaní a na rozvoj v příštích letech. 

- Interní finanční analýza: – je jiným názvem pro rozbor hospodaření 

podniku, při kterém má interní analytik k dispozici všechny údaje 

finančního, manaţerského nebo vnitropodnikového účetnictví, 

z podnikových kalkulací, statistiky, plánu apod. Podnikový 

managerement má k dispozici mnohem podrobnější spektrum finančních 

informací [1]. 

Všichni uţivatelé ještě před zpracováním jakékoliv analýzy musí formulovat cíl, 

k němuţ chtějí vypracovanou analýzou dospět. Na základě těchto cílů volíme poté takovou 

metodu, která by odpovídala jednak z hlediska časové náročnosti a jednat také z hlediska 

finanční náročnosti, tedy z pohledu nákladů na její vypracování. V tomto okamţiku uţ se 

postup rozchází podle cílové skupiny, pro kterou se finanční analýza zpracování [4]. 
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Manaţeři: vyuţívají informace poskytované finančním účetnictvím, které je 

základem pro finanční analýzu především pro dlouhodobé i operativní finanční řízení 

podniku. Tyto informace umoţňují vytvoření zpětné vazby mezi řídícím rozhodnutím         

a jeho praktickým důsledkem. Znalost finanční situace podniku jim umoţňuje rozhodovat 

se správně při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury 

včetně výběru vhodných způsobu jejího financování, při alokaci volných peněţních 

prostředků, při rozdělování disponibilního zisku apod. 

Investoři: primárními uţivateli finančně-účetních informací obsaţeny ve 

finančních výkazech podniku jsou akcionáři, kteří poskytují kapitál podniku. Investoři 

vyuţívají finanční informace o podniku ze dvou hledisek – investičního a kontrolního. 

Investiční hledisko představuje vyuţití informací pro rozhodování o budoucích investicích. 

Hlavní zájem akcionářů se soustřeďuje na míru zisku a míru výnosnosti jimi vloţeného 

kapitálu. Kontrolní hledisko uplatňují akcionáři vůči manaţerům podniku, jehoţ akcie 

vlastní. Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku, o disponibilní zisk, na němţ ve většině 

případů závisí výše jejich dividend a o to, zda podnikatelský záměry manaţerů zajišťují 

trvání a rozvoj podniku. 

Banky a jiní věřitelé: věřitelé ţádají co nejvíce informací o finančním stavu 

potenciálního dluţníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnou úvěr, v jaké výši 

a za jakých podmínek. Banky při poskytování úvěrů svým klientům často zahrnují do 

úvěrových smluv klauzule, kterými je vázána stabilita úvěrových podmínek na hodnoty 

vybraných finančních ukazatelů. 

Obchodní partneři: dodavatelé se zaměřují především na to, zda podnik bude 

schopen hradit splatné závazky, faktury, jde jim především o krátkodobou prosperitu, jeho 

Obrázek 1:  Struktura uživatelů finanční analýzy [1]. 
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solventnost. Odběratelé mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména při 

dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíţí, případě bankrotu 

dodavatele, neměli potíţe s vlastním zajištěním výroby. 

Konkurenti: zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého 

odvětví za účelem srovnání s jejich výsledky hospodaření, hlavně o rentabilitu, ziskovou 

marţi, cenovou politiku, výši a hodnotu zásob, jejich obratovost apod. Podniku není 

stanovena povinnost poskytovat informace, ale konkurence při získávání akciového 

kapitálu na kapitálovém trhu i úvěrů způsobuje, ţe podnik odmítající vydat informace        

o své finanční situaci sám sebe vyřazuje ze hry, nebo do ní vstupuje za podstatně 

nevyhovujících podmínek. 

Zaměstnanci: podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku, neboť jim jde o zachování pracovních míst a mzdové podmínky. 

Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivování výsledky hospodaření. 

Stát a jeho orgány: se zajímají o finančně-účetní data z mnoha důvodů. Vyţadují 

informace pro formulování hospodářské politiky státu vůči podnikatelské sféře [1]. 

2.4 Zdroje finanční analýzy 

Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy do značné míry závisí 

na pouţitých vstupních informacích. Pouţité vstupní informace by měly být nejen kvalitní, 

ale zároveň také komplexní. 

Finanční analytik má v současnosti daleko větší mnoţství čerpání informací a je tedy 

schopen obsáhnout mnohem více problematických aspektů neţ tomu bylo dříve. Nicméně i 

přesto zůstává podstata stále stejná. Základní data jsou totiţ nejčastěji čerpána z účetních 

výkazů. 

Účetní výkazy tedy poskytují informace celé řadě uţivatelů a lze je rozdělit do dvou 

základních částí: finanční účetní výkazy a vnitropodnikové účetní výkazy. 

Vyjdeme-li z finanční analýzy, tak jejím hlavním úkolem je ověření obchodní 

zdatnosti podniku a tím udrţet majetkově finanční stabilitu. Proto, abychom mohli úspěšně 

začít zpracovávat finanční analýzu, jsou důleţité zejména základní účetní výkazy: 

 rozvaha; 
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 výkaz zisku a ztráty; 

 výkaz cash flow. 

 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou účetní výkazy, jejichţ struktura je závazně 

stanovena Ministerstvem financí a jsou závaznou součástí účetní závěrky v soustavě 

účetnictví [4]. 

2.4.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a zdrojů jejich financování vţdy k určitému datu. 

Rozvaha se zpravidla sestavuje k poslednímu dni kaţdého roku, respektive kratší období. 

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

věrného obrazu ve třech základních oblastech – majetkové situaci podniku, zdrojích 

financování a finanční situaci podniku. První oblastí je majetková situace podniku, 

v rámci níţ zjišťujeme, v jakých konkrétních druzích je majetek vázán a jak je oceněn. 

Druhou oblastí jsou zdroje financování, z nichţ byl majetek pořízen, přičemţ se primárně 

zajímáme o výši vlastních a cizích zdrojů financování a jejich strukturu. Poslední jsou 

informace o finanční situaci podniku, kde figurují informace, jakého zisku podnik dosáhl, 

jak jej rozdělil, či zprostředkovaná informace, zda je podnik schopen dostát svým 

závazkům [4]. 
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Tabulka 1: Struktura rozvahy  [10]. 

Rozvaha 

Aktiva     

 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 

Dlouhodobý majetek 
Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

Oběţná aktiva 

Zásoby 

Dlouhodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobý finanční majetek 

Ostatní aktiva 

Časové rozlišení  

                                                            Pasiva 

 

Vlastní kapitál 

Základní kapitál 

Kapitálové fondy 

Fondy ze zisku 

Výsledek hospodaření minulých let 

Výsledek hospodaření běţného účetního 

období 

Cizí zdroje 

Rezervy 

Dlouhodobé závazky 

Krátkodobé závazky 

Bankovní úvěry a výpomoci 

Ostatní pasiva 

Časové rozlišení 

 

2.4.2 Výkaz zisku a ztráty 

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

hospodaření za určité období. Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů. I u tohoto výkazu 

budeme při finanční analýze podniku sledovat strukturu výkazu, jeho dynamiku, respektive 

dynamiku jednotlivých poloţek. I tento účetní výkaz se stavuje pravidelně v ročních či 

kratších intervalech.  

V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty obvykle hledáme odpověď na otázku, jak 

jednotlivé poloţky výkazu zisku a ztráty ovlivňují nebo spíš ovlivňovaly výsledek 

hospodaření. Informace z výkazu zisku a ztráty jsou tedy významným podkladem pro 

hodnocení firemní ziskovosti.  

Ve struktuře výkazu zisku a ztráty je moţno nalézt několik stupňů výsledku 

hospodaření. Jednotlivé výsledky hospodaření se od sebe liší tím, jaké náklady a výnosy do 

jeho struktury vstupují.  
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Tabulka 2: Struktura výkazu zisku a ztrát [10]. 

+ OBCHODNÍ MARŢE 

+ Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

-  Provozní náklady 

= Provozní výsledek 

+ Výnosy z finanční činnosti 

- Náklady z finanční činnosti 

= Finanční výsledek hospodaření 

- Daň z příjmu za běţnou činnost 

= Výsledek hospodaření za běţnou činnost 

+ Mimořádné výnosy 

- Mimořádné náklady 

- Daň z mimořádné činnosti 

= Mimořádný výsledek hospodaření 

= Výsledek hospodaření za účetní období 

 

Základní rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty je v tom, ţe zatímco rozvaha 

zachycuje aktiva a pasiva k určitému časovému okamţiku, výkaz zisku a ztráty se vztahuje 

vţdy k určitému časovému intervalu – je přehledem o výsledkových operacích za tento 

interval. Výkaz zisku a ztráty obsahuje tokové veličiny, které jsou zaloţeny na kumulativní 

bázi a jejich změny v čase nemusí být rovnoměrné [4]. 

Obrázek 2: Členění výsledku hospodaření [4]. 
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2.4.3 Cash flow 

Cash flow se rozumí přehled o peněţních tocích. Je to výkaz, který podává informace 

o peněţních tocích za uplynulé účetní období, tj. o příjmech, výdajích a změně stavu 

peněţních prostředků (peníze v pokladně a na účtech, ceniny, peníze na cestě) a peněţních 

ekvivalentů (obchodovatelné cenné papíry, termínované vklady do tří měsíců), o skladbě 

příjmů a výdajů, které ke změně vedly [1]. 

Pro důleţitost cash flow se sestavuje zvláštní samostatný výkaz – výkaz o cash flow. 

Cash flow zjišťujeme dvěma metodami. 

 Obvykle se cash flow zjišťuje nepřímo, tj. vyjde se z hospodářského 

výsledku (čistého zisku) za období, který se upravuje o náklady a výnosy, jeţ 

nejsou peněţními výdaji a peněţními příjmy. 

 Přímou metodou se cash flow vypočte jako rozdíl nákladů, které jsou 

součastně peněţními výdaji, a výnosy, které jsou současně peněţními příjmy 

[5]. 

Peněţní toky se uvádějí v členění. 

 Provozní činnost: základní výdělečná činnost podniku, která slouţí 

základnímu podnikatelskému účelu. Peněţní toky z provozní činnosti jsou 

rozdílem mezi příjmy a výdaji spojenými s běţnou činností. Odvozuje se 

transformací výsledku hospodaření z běţné činnosti před zdaněním úpravami 

o nepeněţní operace, změnu potřeby kapitálu, přijaté a zaplacené úroky, 

minus zaplacená daň z příjmu za běţnou činnost. 

 Investiční činnost: pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku z titulu 

prodeje, eventuální činnost související s poskytování úvěrů, půjček                 

a výpomoci, které nejsou povaţovány za provozní činnost. Peněţní toky 

z investiční činnosti zahrnují hlavně výdaje spojené s pořízením stálých aktiv, 

příjmy z prodeje stálých aktiv, půjčky a úvěry spřízněným osobám. 

 Finanční činnost: vede ke změnám ve výši a struktuře vlastního kapitálu       

a dlouhodobých závazků. Peněţní toky z finanční činnosti zahrnují zejména 

přírůstky a úbytky dlouhodobého kapitálu, tj. dlouhodobých závazků, dopady 

změn vlastního kapitálu, přijaté a vyplacené dividendy [1]. 



Lucie Trybulová: Ekonomické zhodnocení podniku 

 

2009 11 

Tabulka 3: Struktura cash flow  [10]. 

+ Čistý zisk 

+ Odpisy 

- Změna stavu zásob 

- Změna stavu pohledávek 

+ Změna stavu krátkodobých závazků 

= Cash flow z provozní činnosti 

- Přírůstek dlouhodobých aktiv 

= Cash flow z investiční činnosti 

+ Změna bankovních úvěrů 

+ Změna nerozděleného zisku z minulých let 

- Dividenda 

+ Emise akcií 

= Cash flow z finanční činnosti 

= Cash flow celkem 

 

Cash flow je ústředním pojmem celého finančního řízení podniku. V praxi je             

i kritériem veškerého rozhodování, je jeho cílovou funkcí [5]. 

2.5 Poměrové ukazatelé finanční analýzy 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji pouţívaným rozborovým postupem k účetním 

výkazům z hlediska vyuţitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz. Analýza poměrových 

ukazatelů vychází výhradně z údajů ze základních účetních výkazů. Vyuţívají tedy veřejně 

dostupné informace a má k nim přístup také externí finanční analytik. Poměrový ukazatel 

se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních poloţek základních účetních výkazů 

k jiné poloţce nebo k jejich skupině [4]. 
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2.5.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatel likvidity měří schopnost firmy uspokojit (vyrovnat) své splatné závazky. 

Mají odpovědět na otázku, zda firma bude schopna vyrovnat své dluhy, kdyţ nastane doba 

jejich splatnosti [6]. 

K hodnocení likvidity je důleţité zaujmout postoj vzhledem k různým cílovým 

skupinám, které budou vyuţívat výsledky finanční analýzy. Kaţdá z cílových skupin bude 

preferovat totiţ jinou úroveň likvidity. 

Obecně lze říct, ţe ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu toho, čím moţno platit 

k tomu, co je nutno zaplatit [4]. 

Okamţitá likvidita bývá často označována jako likvidita 1. stupně nebo také „cash 

ratio“ a představuje to nejuţší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější 

sloţky z rozvahy. Pro okamţitou likviditu platí doporučená hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1. 

 

Běţná likvidita je v literatuře označována také jako likvidita 2. stupně nebo také 

„acid test“. Pro pohotovou likviditu platí, ţe čitatel by měl být stejný jako jmenovatel, tedy 

v poměru 1 : 1, případně aţ 1,5 : 1.  

 

Obrázek 3: Dělení finanční analýzy  [4]. 
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Celková likvidita je téţ likvidita 3. stupně nebo také „current ratio“. Běţná likvidita 

ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku, nebo také kolika 

jednotkami oběţných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Pro běţnou 

likviditu platí, ţe hodnoty čitatele jsou k hodnotě jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5 [9].  

 

2.5.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita resp. výnosnost vloţeného kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. Je formou 

vyjádření míry zisku, ziskovosti, která v trţní ekonomice slouţí jako hlavní kritérium pro 

alokaci kapitálu. Problematika zjišťování výnosnosti vloţeného kapitálu patří jiţ dlouhou 

dobu ve většině zemí k nejdůleţitějším charakteristikám podnikatelské činnosti [1]. 

Rentabilita se zjišťuje zpětně, ale také odhaduje předem, zejména při plánování 

investic. Při takovém odhadu, jímţ se pak řídí také investoři, je třeba brát ohled na faktory, 

které rentabilitu ovlivňují, například: 

 (očekávaný objem produkce); 

 míry konkurence; 

 nákladovost a její očekávaný vývoj; 

 míra zadluţení a úroková míra úvěrů; 

 daňové zatíţení [7]. 

Rentabilita je obecně definována jako poměr zisku a vloţeného kapitálu:  

 

 Rentability úhrnných vloţených prostředků je označován ROA (Return on 

Assets) a bývá povaţován za rozhodující míru výnosnosti, protoţe srovnání zisku 

s celkovými aktivy vloţenými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou aktiva 

financována, zda jde o cizí nebo vlastní zdroje. 
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Rentability vlastního kapitálu je označován ROE (Return on Equity) a vyjadřuje 

výnosnost kapitálu vloţeného akcionáři či vlastníky podniku [9]. 

 

Jde o ukazatel, pomocí kterého mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál 

reprodukován s náleţitou intenzitou odpovídající riziku investice. Růst tohoto ukazatele 

můţe znamenat např. zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu 

ve firmě nebo také pokles úročení cizího kapitálu.  

Rentabilita trţeb je označována ROS a představuje poměr, které v čitateli zahrnují 

výsledek hospodaření v různých podobách a ve jmenovateli obsahují trţby, opět různým 

způsobem upravované podle účelu analýzy. 

 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni trţeb, 

tedy kolik dokáţe podniku vyprodukovat efektu na 1 Kč trţeb [4]. 

2.5.3 Ukazatele zadluţenosti 

Pojem zadluţenost vyjadřujeme skutečnost, ţe podnik pouţívá k financování svých 

aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh [4]. 

Zadluţenost byť i vysoká, nemusí být ještě negativní charakteristikou firmy. V dobře 

fungující firmě můţe naopak vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě 

vlastního kapitál. 

Při analýze zadluţenosti je důleţité zjistit ve výroční zprávě objem majetku, který má 

firma pořízen na leasing [8]. 

Zadluţenost měříme dvěma způsoby. 

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

 

Celkový dluh zahrnuje jak dlouhodobé, tak krátkodobé dluhy. 
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2) Vycházíme z výsledovky a počítáme krytí nákladů na cizí kapitál (úroky a 

další poplatky) a zisk před úroky a zdanění (EBIT): [6] 

 

2.5.4 Ukazatele aktivity  

Ukazatel aktivity měří schopnost společnosti vyuţívat investované finanční 

prostředky a měří vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a 

pasiv. Tyto ukazatele nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých sloţek zdrojů nebo 

aktiv nebo dobu obratu – coţ je hodnota počtu obrátek. Jejich rozbor slouţí především 

k hledání odpovědi na otázku, jak hospodaříme s aktivy, jejich jednotlivými sloţkami také 

jaký má toto hospodaření vliv na výnosnost a likviditu [4]. 

Rychlost obratu zásob (inventory turnover). 

 

Výsledkem výpočtu je absolutní číslo, které znamená počet obrátek, jinak řečeno, 

kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběţného majetku aţ po prodej hotových 

výrobků a opětný nákup zásob. 

 

Vypočítáme jak dlouho (ve dnech) jsou oběţná aktiva vázána ve formě zásob. 

Rychlost obratu, resp. obrátkovost pohledávek (accuonts receivable turnover). 

 

Tento ukazatel udává v podobě počtu obrátek, jak rychle jsou pohledávky 

přeměňovány v peněţní prostředky. 

 

Z hodnoty ukazatele vyplývá, zda se podniku daří dodrţovat stanovenou obchodně 

úvěrovou politiku [3]. 
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2.5.5 Ukazatele trţní hodnoty 

Ukazatel trţní hodnoty se od předchozích skupin poměrových ukazatelů odlišují 

jednou skutečností, pracují totiţ s trţními hodnotami. Tyto ukazatele tedy vyjadřují 

hodnocení firmy pomocí burzovních ukazatelů. Jsou důleţité zejména pro investory či 

potenciální investory z hlediska hodnocení návratnosti investovaných prostředků. 

Účetní hodnota akcií odráţí uplynulou výkonnost firmy.  

 

Podstatou výpočtu je porovnání účetní hodnoty akcie s hodnotou trţní a také zjištění 

minulé výkonnosti podniku. 

 

Dividendový výnos udává zhodnocení vloţených finančních prostředků, neboť 

hlavní roli pro investory je pravděpodobně rostoucí příjem z dividend. 

 

Dividendový krytí vypovídá o tom, kolikrát je dividenda kryta ziskem, který na ni 

připadá. 

 

Tento ukazatel je také důleţitý pro investory, neboť vypovídá o tempu růstu podniku 

[4]. 
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3. EKOSTYREN s. r. o. 

Firma vznikla v roce 1989 nejprve jako fyzická osoba – Ing. Bruno Buchta. Hlavní 

myšlenka na počátku činnosti byla v separaci, sběru a recyklaci odpadního polystyrenu a 

výroba ekostyrenu, coţ je plnivo do lehkých, tepelně a zvukově izolačních betonů.  

 

Obrázek 4: Logo firmy EKOSTYREN s.r.o. [11]. 

V době před 12 lety byly lehké betony velmi málo známy a na stavbách se pouţívaly 

velmi výjimečně. Protoţe také v tuto dobu neexistovala prakticky ţádná firma, která by se 

profesionálně zabývala podobnou činností, musela naše firma nejdříve vymyslet stroje, na 

nichţ by se celá myšlenka mohla zrealizovat. Tyto stroje byly vţdy prototypy a postupem 

času se zdokonalovaly aţ do dnešní profesionální úrovně. Jedná se především o drtiče, sila 

a míchačky ekostyrenu. 

Na počátku také firma neměla dostatečný kapitál, s nímţ by mohla vstoupit s novým 

výrobkem na trh. Všechny činnosti od výroby technologie, přes marketing aţ po účetnictví 

se musely dělat „svépomocí“. V zásadě firmu tvořili dva lidé. 

Postupem času byl vytvořen systém sběru a separace odpadního polystyrenu tak, ţe 

těchto odpadů bylo více, neţ byla firma schopna zpracovávat, proto byli přijati první lidé – 

dělníci, kteří začali zajišťovat výrobu. Tím uvolnili ruce zakladatelům a ti mohli mnohem 

více času věnovat další propagaci. Bylo zrealizováno bezpočet stavebních výstav a 

veletrhů, na nichţ bylo rozdáno stovky tisíc letáků a zároveň bylo zkontaktováno obrovské 

mnoţství potenciálních klientů.  

Začaly se zvyšovat prodeje tohoto stavebního výrobku, firma kaţdoročně obratově 

rostla. V roce 2000 se firma z fyzické osoby přetransformovala do společnosti s ručením 

omezeným – EKOSTYREN s.r.o. Do firmy přicházeli noví pracovníci, firma se postupně 

rozrůstala aţ do roku 2008, kdy měla cca 35 stálých pracovníků s ročním obratem cca 50 

mil. Kč. 

Postupně, jak firma rostla, rostl i okruh působnosti. Nejprve se prodeje zaměřily na 

tehdejší Severomoravský kraj, pak se rozšířily na Jihomoravský kraj a odtud postupně do 

celých Čech. Po vstupu do EU se rozšířila moţnost snadného exportu do všech okolních 



Lucie Trybulová: Ekonomické zhodnocení podniku 

 

2009 18 

zemí a tak největší aktivita byla směrována na Slovensko, později do Polska a Rakouska. 

V současné chvíli firma usiluje o vstup do Maďarska. 

Firma se nerozvíjela obratově pouze na jednom výrobku. Postupem času začaly v ČR 

vznikat aplikační firmy, které se přímo začaly specializovat na realizace lehkých betonů. 

Tyto firmy mají svou vlastní technologii pro výrobu lehkého betonu přímo na stavbě 

(pojízdnou betonárnu s čerpadlem pro transport hotového betonu do místa pokládky) a od 

firmy EKOSTYREN odebírají polystyrenovou drť, coţ je vstupní surovina pro výrobu 

ekostyrenu. 

V roce 2005 firma zakoupila sama pro sebe takovouto pojízdnou betonárnu a začala 

aplikovat lehké betony. Spolu s aplikací lehkých betonů, rozšířila svůj sortiment o aplikaci 

litých samonivelačních potěrů – anhydritů. Nejprve tyto aplikace firma prováděla na 

malých stavbách typu rodinných domů apod, později i na velkých stavbách typu 

průmyslových hal, obytných domů, škol apod. 

V roce 2008 firma zakoupila nemovitost v Leţánkách u Brna za účelem zřízení druhé 

výrobny ekostyrenu a tím k dosaţení sníţení dopravní vzdálenosti klientů z Čech. Druhým 

aspektem je pak snadnější a levnější přístup k odpadnímu polystyrenu, neboť spádová 

oblast původců těchto odpadů je do okruhu cca 100 km od provozovny. 

Do konce roku 2008 firma kaţdoročně zvyšovala svůj obrat. V roce 2009 

s příchodem hospodářské a finanční krize musela firma sníţit stav stálých pracovníků na 

cca 20 osob, protoţe se sníţil počet zakázek a firma dosáhla obratu 27 mil Kč. 

V současné chvíli firma zvyšuje počet obchodních zástupců a mnoţství 

absolvovaných stavebních výstav pro posílení prodeje ekostyrenu a získávání většího počtu 

menších stavebních zakázek. 

Počátkem tohoto roku firma zakoupila stroj na lisování polystyrenu, který se pouţívá 

jako surovina pro výrobu regranulátu, z něhoţ se pak za působení tepla vyrábí nové 

recyklované výrobky. Tento lis má firmě pomoci překlenout „obtíţné“ zimní období, kdy 

je nadbytek odpadů a prodeje v zimních měsících jsou minimální. 
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4. FINANČNÍ ANALÝZA 

V praktické části finanční analýzy jsem pouţila tyto poměrové ukazatele, mezi které 

patří: likvidita, rentabilita, zadluţenost a aktivita. 

4.1 Likvidita 

Ukazatel likvidity je jeden z nejdůleţitějších ukazatelů finanční analýzy.  Vyjadřuje 

vlastnosti dané sloţky majetku, jak rychle a s minimální ztrátou na hodnotě, se přemění na 

peněţní prostředky.  

Tabulka 4: Vypočtené hodnoty likvidity. 

 2006 2007 2008 

Okamţitá likvidita 0,05 1,03 1,07 

Běţná likvidita 1,31 2,43 2,34 

Celková likvidita 1,5 2,85 3,18 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.2 Rentabilita 

Ukazatel rentability nám říká, jak je podnik schopen vytvářet nové zdroje, dosahovat 

zisku pouţitím investovaného kapitálu. 

Tabulka 5: Vypočtené hodnoty rentability. 

 2006 2007 2008 

ROA 0,04 0,21 - 0,04 

ROE 0,14 0,53 - 0,11 

ROS 0.02 0,09 - 0,02 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Zadluţenost 

Analýza zadluţenosti vyjadřuje skutečnost, ţe podnik pouţívá k financování svých 

aktiv cizí zdroje jinak řečeno na dluh. 
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Tabulka 6: Vypočtené hodnoty zadluženosti. 

 2006 2007 2008 

Zadluţenost 0,68 0,59 0,6 

Úrokové krytí 13,27 42,41    -0,69 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

4.4 Aktivita 

Ukazatel aktivity vyjadřuje, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pro 

podnik je významné maximalizovat počet obratů jednotlivých hodnot za rok a opačně 

minimalizovat dobu obratu ve dnech. 

Tabulka 7: Vypočtené hodnoty aktivity. 

 2006 2007 2008 

Rychlost obratu zásob 32,9 40,87 21,64 

Doba obratu zásob 10,94 8,81 16,63 

Rychlost obratu pohledávek 3,52 5 6,38 

Doba obratu pohledávek 102,18 72,3 56,4 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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5. VYHODNOCENÍ  

5.1 Likvidita 

Optimální hodnoty okamţité likvidity se mají pohybovat od 0,9 do 1,1. V roce 2006 

je hodnota niţší neţ optimální, coţ můţe znamenat, ţe podnik nebyl schopen v danou 

chvíli splácet své závazky. A to z důvodu nízkých pohotových platebních prostředků vůči 

závazkům s okamţitou splatností. V následujících dvou letech došlo k růstu z hodnoty 

0,05, které bylo dosaţeno v roce 2006 aţ na hodnotu 1,07 a tím se firma dostala do 

poţadované hodnoty ukazatele. 

Pro běţnou likviditu obecně platí, ţe čitatel a  jmenovatel by měl být v poměru 1:1 

eventuálně 1,5:1. V roce 2007 a 2008 se ukazatel pohybuje nad hranicí. Můţe to znamenat, 

ţe velký objem oběţných aktiv je vázán ve formě peněţních prostředků a nepřináší firmě 

ţádný nebo malý zisk.  

Celková likvidita se optimálně pohybuje mezi 1,5 a 2,5. V roce 2006 má ukazatel 

optimální hodnotu, ale v roce 2007 a 2008 se nám hodnota ukazatele pohybuje nad horní 

hranici o 0,68. Vyšší hodnota nám říká, ţe je podnik schopen uspokojit své věřitele a je 

zachována platební schopnost podniku. Tento vývoj je pro firmu pozitivní a ukazuje stále 

rostoucí trend. 

Graf 1: Vývoj likvidity. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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5.2 Rentabilita 

Z vypočtené rentability vloţených prostředků (ROA) vyplývá, ţe v roce 2007 

došlo k významnému růstu, který byl způsoben růstem trţeb o 3,9 miliónů neţ v roce 2006. 

Ale v roce 2008 se vypočtený ukazatel dostal na hodnotu – 0,04, coţ bylo způsobeno 

náhlým poklesem trţeb o 5,2 miliónů a poklesem celkových aktiv o 3,7 miliónů a proto se 

dostal ukazatel do záporných hodnot. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je označována jako míra ziskovosti. V roce 

2007 podnik dosáhl nejvyšší ziskovosti (0,53) a v roce 2008 není ţádná ziskovost z důvodů 

ztráty a sníţení vlastního kapitálu o 1,8 miliónu. 

Rentabilita trţeb (ROS) nám říká, kolik je podnik schopen dosahovat zisku při dané 

úrovni trţeb. V roce 2008 podnik nedosahuje poţadované úrovni jeho hodnota je - 0,02. 

Záporná hodnota je způsobena ztrátou v poměru k trţbám a to pro podnik má negativní 

dopad. 

Graf 2: Vývoj rentability. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Z grafu je jednoznačně vidět, ţe vývoj rentability v roce 2007 dosáhl nejvyšších 

hodnot z vypočtených druhů rentabilit a to je velmi výhodné pro podnik. 
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5.3 Zadluţenost 

Podnik k financování pouţívá z velké části vlastní zdroje, nevyuţívá cizí zdroje. Pro 

podnik s toho plyne, ţe má nízkou zadluţenost. Vypočtená hodnota ukazatele se pohybuje 

mezi 0,59 aţ 0,68. 

Úrokové krytí nám říká, kolikrát je zisk vyšší neţ úrok. V roce 2006 a 2007 má 

stoupající tendenci a hodnota ukazatele se dostala na 42,41. Z roku 2008 vyplývá, ţe 

podniku vzrostly nákladové úroky a provozní hospodářský výsledek se dostal do záporné 

hodnoty. To způsobilo záporný výsledek – 0,69. 

Graf 3: Vývoj zadluženosti. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Z grafu můţeme vyčíst, ţe zadluţenost je minimální. A úrokové krytí nám ve 

sledovaném období vzrostlo a pak následně kleslo pod minusovou hranici, coţ není pro 

firmu výhodné. 

5.4 Aktivita 

Rychlost obratu zásob nám říká, kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy 

oběţného majetku a opět v nákup zásob za dané období. V roce 2007 dosáhl podnik 

největších obrátek za rok a to 40,87. Rychlost obratu pohledávek vyjadřuje, jak rychle 

jsou pohledávky přeměňovány v peněţní prostředky. Podnik by měl maximalizovat počet 

obratů za rok. Rychlost obratu pohledávek má stoupající charakter od 3,52 aţ 6,38. Ale 

počty obrátek za rok jsou velice nízké. 



Lucie Trybulová: Ekonomické zhodnocení podniku 

 

2009 27 

Doba obratu zásob a pohledávek vyjadřují počet dní, po kterých trvala jedna 

obrátka. Uvádí se standardní hodnota 48 dní. Podnik by měl mít zájem minimalizovat dobu 

obratů ve dnech. Doba obratu zásob se pohybuje mezi 8 aţ 17 dni, coţ je pro podnik 

příznivé. Za to doba obratu pohledávek je mezi 57 a 103 dnů, proto by se podnik měl 

snaţit splatnost faktur sniţovat, vloţit tyto peněţní prostředky zpět do podnikání a zvýšit 

trţby podniku. 

Graf 4: Vývoj aktivity. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci firmy Ekostyren s.r.o. 

působící v oblasti zpracování polystyrénového odpadu a přeměnu na plnivo do lehkých 

tepelně a zvukově izolačních betonů, jako přísada do betonu. Zhodnocení finanční situace 

jsem provedla v letech 2006 – 2008 pomocí poměrových ukazatelů. Chtěla jsem zjistit její 

silné stránky, o které by se mohla v budoucnu opírat a identifikovala jsem slabé stránky, které 

by mohly firmě v budoucnu působit problémy. 

Práci jsem rozdělila do 6 kapitol. Stěţejní byly pro mě hlavně kapitoly finanční analýza a 

vyhodnocení. 

V úvodní části jsem se zaměřila na teoretické vymezení finanční analýzy, historický 

vývoj, uţivatele vyuţívající  finanční analýzu, zdroje, ze kterých se finanční analýza počítá 

a členění finanční analýzy pomocí poměrových ukazatelů. 

V následující kapitole popisuji profil firmy EKOSTYREN s.r.o. Jeho stručnou 

charakteristiku, předmět činnosti a vývoj firmy aţ do součastné podoby. 

Další kapitola je věnována praktické části finanční analýzy. Vypočítala jsem 

poměrové ukazatele finanční analýzy, jako je likvidita, rentabilita, zadluţenost a aktivitu 

podniku. 

Následuje nejdůleţitější kapitola, která se zabývá vyhodnocením vybraných 

poměrových ukazatelů.  V letech 2006 a 2007 se firmě dařilo dobře, zisk měl stoupající 

tendenci. Do konce roku 2008 firma zvyšovala svůj obrat. Současně zvýšila skladové 

zásoby a získala nemovitost ve formě splácení úvěrů a tím se dostala do finanční ztráty. 

K tomu na podzim téhoţ roku nastoupila hospodářská a finanční krize a negativně přispěla 

k výsledku hospodaření.   

Myslím si, ţe by se firma měla zaměřit na sniţování doby splatnosti pohledávek jak 

krátkodobých tak i dlouhodobých. Nevázat volné finanční prostředky v oběţných aktivech a 

zvýšit rentabilitu firmy. 

V závěru bakalářské práce chci říci, ţe finanční analýza nám poskytuje dvojí náhled 

v časové ose. První osa se ohlíţí do minulosti aţ po současnost. A druhá nám slouţí jako 

podklad pro finanční plánování z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. 
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