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          Anotace  

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finančního zdraví společnosti 

OKD, HBZS, a.s. specializované na poskytování báňských záchranných služeb. 

Obsahem první části práce je charakteristika společnosti a její historie. Následuje 

teoretická část, která je zaměřena na základní popis finanční analýzy a definování 

poměrových ukazatelů. Praktická část práce se týká samotného cíle, kterým je 

pomocí výsledků těchto poměrových ukazatelů zhodnotit a posoudit situaci ve 

společnosti v letech 2007 – 2011. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, ukazatele zadluženosti, likvidity, aktivity a 

rentability. 

 

     Summary 

 This thesis deals with the analysis of the financial health of the company 

OKD, HBZS, a.s. specialized in providing mine rescue services. The content of the 

first part is the description of the company and its history. Follows the theoretical 

part, which focuses on the basic description of the financial analysis and definition 

of ratios. The practical part of the work relates to the specific objective of using the 

results of these ratios to evaluate and assess the company condition in years 2007 – 

2011. 

 

Keywords: financial analysis, debt ratios, liquidity ratios, activity ratios, 

profitability. 

 

 

 

 

  



 

 

 

   Obsah 

 

1 Úvod  ................................................................................................................. 1 

2 Charakteristika společnosti  ........................................................................... 2 

2.1 Hlavní úkoly HBZS  .....................................................................................  2 

2.2 Historie a současnost  ...................................................................................  3 

3 Teoretická východiska  .................................................................................... 6 

3.1 Zdroje informací pro finanční analýzu  ........................................................  6 

3.1.1 Rozvaha  ...............................................................................................  7 

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty ..............................................................................  8 

3.1.3 Výkaz cash flow  ...................................................................................  9 

3.2 Metody výpočtu finanční analýzy ...............................................................  10 

3.3 Poměrová analýza .......................................................................................  10 

3.3.1 Ukazatele rentability ...........................................................................  11 

3.3.2 Ukazatele aktivity ...............................................................................  12 

3.3.3 Ukazatele likvidity ..............................................................................  14 

3.3.4 Ukazatele zadluženosti a finanční stability  ........................................  15 

4 Finanční analýza v podmínkách vybrané společnosti  ..............................  18 

4.1 Rentabilita  ..................................................................................................  18 

4.2 Aktivita  ......................................................................................................  20 

4.3 Likvidita  .....................................................................................................  22 

4.4 Zadluženost  ................................................................................................  24 

4.5 Zhodnocení  ................................................................................................  26 

5 Závěr ..............................................................................................................  28 

Seznam použité literatury  .......................................................................................  29 

Seznam obrázků, tabulek a grafů  ...........................................................................  30 

Seznam příloh  ........................................................................................................  31 

 

 

 



 

 

 

      Seznam použitých zkratek    

      OKD   Ostravsko – karvinské doly 

      HBZS   Hlavní Báňská záchranná služba 

      a.s.    akciová společnost 

      ČR    Česká republika 

      USA   Spojené státy americké 

      EBT   zisk před zdaněním 

      EAT   zisk po zdanění 

      EBIT   zisk před odečtením úroků a daní 

      ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

      ROA   rentabilita aktiv 

      ROS   rentabilita tržeb  

      ROCE   rentabilita dlouhodobých zdrojů 

      CD    kompaktní disk 
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1 Úvod 

Finanční analýza zkoumá finanční zdraví podniku a je neodmyslitelnou 

součástí systematického řízení podniku po stránce financí. Finanční analýza je 

zpětná vazba všech aktivit podniku – odhalí, kam se podnik v jednotlivých 

oblastech finančního řízení dostal, jaké finanční cíle se podniku podařilo naplnit 

a ve kterých naopak pokulhává. Cílem finanční analýzy je odhalit silné a slabé 

stránky firmy, zjistit její výkonnost a získané informace vyhodnotit tak, aby se z 

provedené finanční analýzy stal jeden z nástrojů sloužící k řízení podniku. 

Soubor finančních ukazatelů tvořící finanční analýzu, je hlavním zdrojem 

informací pro sestavování finančních plánů v různých časových úsecích či pro 

strategická rozhodnutí, směřující k ekonomické stabilitě firmy. 

Zdroje informací, ze kterých finanční analýza čerpá, jsou především účetní 

výkazy firmy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash-flow), výroční zprávy, 

přílohy k účetním závěrkám nebo údaje z manažerského účetnictví. 

Předpokladem bezproblémového fungování podniku je především znalost 

jeho finanční situace. Finanční analýza umožňuje celé řadě subjektů tj. podniku, 

vedení, investorům či obchodním partnerům, posuzovat a odhalovat jeho silné a 

slabé stránky a učinit na základě těchto informací příslušná opatření. Důležitým 

faktorem, který ovlivňuje chod podniku je ekonomická situace. 

Zvolenou společností, jíž se budu v mé práci zabývat, bude Hlavní Báňská 

záchranná služba – OKD, HBZS, a.s. specializovaná na poskytování báňských 

záchranných služeb. 

Cílem této práce je popsat vybranou společnost a její činnosti a provést 

rozbor finančního zdraví pomocí finančních poměrových ukazatelů ve sledovaném 

období. Teoretická část je zaměřena na základní popis finanční analýzy a 

definování poměrových ukazatelů. V praktické části je na základě vypočtených 

poměrových ukazatelů za sledované období 2007 – 2011 zhodnocen vývoj 

společnosti. Závěrem je shrnuta situace podniku. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
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2 Charakteristika společnosti 

Společnost OKD, HBZS, a.s. je česká právnická osoba se sídlem Lihovarská 

10/1199, Ostrava – Radvanice. Společnost byla založena dne 6. ledna 1994, kdy 

byla zapsána do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě jako akciová 

společnost působící na území České republiky. Báňská záchranná služba je 

nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním 

zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a 

Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem. Mateřskou společností a 

jediným akcionářem společnosti je OKD, a.s. 

 

2.1 Hlavní úkoly HBZS 

Hlavním úkolem báňské záchranné služby je vykonávat záchrannou službu 

na území celé republiky při činnostech prováděných hornickým způsobem v 

podzemí. A to v případech, pokud je provádějící organizaci nařízeno Českým 

báňským úřadem zajištění báňské záchranné služby. 

Dalšími úkoly jsou zdolávání havárií nebo odstraňování následků havárií. 

Kromě těchto úkolů báňská záchranná služba vykonává i jiné činnosti v 

nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, 

např. ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou.  

Společnost spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že 

provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání 

havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců. Dále plní úkoly a povinnosti 

vyplývající pro ni též ze zvláštních právních předpisů. 

Báňská záchranná služba je členěna na 4 hlavní a 12 závodních stanic. 

Hlavní Báňské záchranné stanice se nacházejí v Praze, Ostravě, Hodoníně a 

v Mostu. Závodní stanice pro jednotlivé báňské provozy je možno sdružovat.  

Celkově slouží u báňské záchranné služby přibližně 2 000 záchranářů, z 

toho nejvíce, přibližně 1 400 na Ostravsku [5].  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_b%C3%A1%C5%88sk%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_b%C3%A1%C5%88sk%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad
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2.2 Historie a současnost 

Tabulka č. 1 zobrazuje historii a vývoj společnosti od jejího data vzniku, až 

po současnost. Historie báňského záchranářství započala daleko dříve, já jsem se 

ovšem zaměřil na historii, která souvisí se vznikem samostatné akciové společnosti 

OKD, HBZS, a.s., která je předmětem mnou provedené finanční analýzy. 

Zajímavostí je, že tato společnost byla po jejím vzniku jedinou akciovou 

společností působící na území tehdejší České republiky. 

 

                     Tabulka č. 1: Historie společnosti a její současnost [6] 

1994 6. ledna 1994 vznikla samostatná akciová společnost OKD, Revírní 

báňská záchranná stanice, akciová společnost (jako jediná v ČR). 

2001 Byl ustanoven Mezinárodní orgán pro báňské záchranářství (IMRB). 

V tomto roce došlo k zásadním legislativním změnám, které přinesly 

kromě jiného změnu názvu z revírních báňských záchranných stanic na 

hlavní báňské záchranné stanice. Následkem těchto změn přistoupila 

tehdejší společnost OKD, Revírní báňská záchranná stanice ke změně 

obchodní firmy na OKD, HBZS, a.s. 

2002 Vývoj v roce 2002 přinesl změny především v oblasti řízení společnosti. 

Ve společnosti byly odděleny legislativou stanovené a předepsané úkoly 

od komerčních aktivit, což mělo značný ekonomický efekt. Ekonomické 

výsledky roku 2002 byly nejlepšími výsledky, jaké společnost docílila ve 

své novodobé historii, tzn. od roku 1994, kdy vznikla samostatná 

společnost OKD, HBZS, a.s. 

2003 V tomto roce došlo k rozšíření působnosti HBZS Ostrava, kdy Český 

báňský úřad svým rozhodnutím doplnil působnost této společnosti o 

území Hlavního města Prahy. Reagoval tak na skutečnost, že v Praze 

působí mnoho firem, které provádějí činnost v podzemí. Rok 2003 byl pro 

tuto společnost významný i z hlediska společenského. Po dvou letech 

intenzivní práce byla pro veřejnost otevřena a zpřístupněna v areálu 

Hornického muzea Landek stálá expozice báňské záchranářské techniky. 
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2004 Byl to rok, kdy se Česká republika definitivně zařadila mezi vyspělé 

evropské státy a vstoupila do Evropské Unie. Také z tohoto důvodu OKD, 

HBZS, a.s. v průběhu roku 2004 začala s budováním systému řízení jakosti. 

2005 Vývoj tohoto roku přinesl nutnost pokračovat v nastoupené cestě se 

zaměřením zejména na komplexnost služeb. Základní povinnosti HBZS 

dané státní legislativou byly stabilně doplněny o komerční aktivity v oblasti 

asanačních prací, školení, servisů a pronájmu sebezáchranných přístrojů aj. 

2006 Ekonomické výsledky tohoto roku předčily ekonomické výsledky roku 

2002, což mimo jiné prokazuje vzestup stability této společnosti. Lze 

konstatovat, že v roce 2006 byla po technických úpravách navýšena dodávka 

plynného dusíku pro jednotlivé důlní lokality. Jedná se o jeden z nejlépe 

propracovaných systémů preventivní inertizace dolů ve světě. 

2007 Rok 2007 byl pro tuto společnost rokem změn v oblasti řízení a náplně 

činnosti společnosti. V průběhu tohoto roku došlo k fúzi sloučením mezi 

společnostmi OKD, HBZS, a.s., jakožto nástupnickou společností a EKO-

KARBO, a.s. jakožto zanikající společností. Tímto krokem byla rozšířena 

oblast podnikání s nebezpečnými odpady. Těmito událostmi se činnost 

společnosti dále rozšířila a za účetní období tohoto roku vykázala společnost 

dosud nejvyšší zisk a překonala stanovený roční podnikatelský záměr. 

2008 Rozhodující část výkonu OKD, HBZS, a.s. byla realizována v oblasti 

uhelného hornictví. V tomto roce se pozitivně projevilo rozšíření 

podnikatelských aktivit nad rámec báňského záchranářství, které má tímto 

velmi blízko k zajištění služeb a bezpečnosti na jednotlivých dolech. 

2009 Hospodářský výsledek tohoto roku byl dosud nejvyšším ziskem po zdanění, 

který činil 27,5 mil. Kč. Je nutné zdůraznit, že tohoto výsledku bylo 

dosaženo v době celosvětové ekonomické krize. V září tohoto roku se 

dceřiná společnost OKD, a.s. velmi dobře zhostila pořádání 4. Mezinárodní 

konference báňských záchranářů z 20 zemí celého světa. Účastníky zaujala 

vyspělost, špičkové technické vybavení a celková profesionalita, se kterou se 

setkali při prohlídce ostravské báňské záchranné stanice. 
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2010 V průběhu roku 2010 se této společnosti podařilo rozšířit spolupráci nejen 

se zahraničními partnery v oblasti báňského záchranářství, ale i 

s Hasičským záchranným sborem ČR, což nakonec vedlo k zařazení této 

společnosti do integrovaného záchranného systému v rámci celé ČR. 

2011 V tomto roce došlo k úzké spolupráci této společnosti s kolegy záchranáři 

ze Slovenska, Polska, Rakouska a Německa. Výsledkem byla například 

společná důlní cvičení v rakouském Mittersillu, či polské Bytomi. 

Zástupci HBZS Ostrava se zúčastnili 5. Mezinárodní konference 

záchranářů v Pekingu. Dále byla rozšířena spolupráce s Hasičským 

sborem ČR a Policií ČR. 

2012 V loňském roce začala společnost OKD, HBZS, a.s. realizovat projekt 

"Komplexní vzdělávací program pro pracovníky báňské záchranné 

služby".  Na dobu realizace má navázanou spolupráci v oblasti vzdělávání 

a cvičení s "Asociací českých hasičských důstojníků ". Přínos projektu 

tkví v tom, že soustavným vzděláváním a školením zaměstnanců dojde ke 

zvýšení odborné způsobilosti zaměstnanců a tím i zvýšení kvality 

vykonávané práce.   

http://www.pozary.cz/c/53472
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3 Teoretická východiska 

Následující část bakalářské práce se nazývá částí teoretickou, která je 

zaměřena na základní popis finanční analýzy a definování poměrových ukazatelů.   

Ukazatele jsou následně dosazením reálných údajů účetních výkazů společnosti 

vypočteny. Finanční analýza představuje oblast, která je významnou součástí 

komplexu finančního řízení podniku. Pro hodnocení finančního zdraví a výkonnosti 

podniku se využívá soubor poměrových ukazatelů. Smysl využití ukazatelů 

najdeme v posouzení a zhodnocení finanční situace společnosti. Dále umožňují 

rozpoznat silné a slabé stránky společnosti a formulovat doporučení pro její další 

vývoj.  

 

3.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Hlavním zdrojem informací, ze kterého čerpá finanční analýza je především 

souhrn následujících výkazů. 

V první řadě se jedná o výkazy externí, které lze jinak označit i jako výkazy 

finančního účetnictví. Tyto výkazy poskytují informace zejména externím 

uživatelům. Externí výkazy podávají přehled o stavu a struktuře majetku a zdrojích 

jeho krytí (rozvaha), o tvorbě a užití hospodářského výsledku (výkaz zisku a ztráty) 

a nakonec o pohybu peněžních toků (výkaz Cash Flow). Následující část bude 

zaměřena na popis, charakteristiku a význam těchto externích finančních výkazů. 

Jako další zdroje lze označit výkazy vnitropodnikového účetnictví, které si 

každý podnik vytváří dle svých potřeb. Výkazy vnitropodnikového účetnictví 

nepodléhají žádné jednotné metodické úpravě. Do této skupiny výkazů patří 

například výkazy zobrazující vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším 

členění, například výkazy druhové a kalkulační. Dále zde patří výkazy 

pojednávající o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo v jednotlivých 

střediscích apod. Tyto výkazy jsou interního charakteru, protože se nejedná o 

veřejně dostupné informace [3]. 
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3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha (zastarale bilance) je statický pohled na majetek, proto může být 

zobrazením majetku pouze k určitému okamžiku. V praxi se rozvaha sestavuje na 

začátku účetního období (např. k 1.1.) a na konci účetního období (např. k 31.12.). 

Dle těchto okamžiků se rozvaha nazývá počáteční a konečná. Dále se rozvaha 

sestavuje v případech zániku firmy, sloučení firmy, rozdělení firmy apod. Rozvaha 

sestavená při zahájení podnikání se nazývá zahajovací. 

Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů 

jeho krytí (pasiv) na straně druhé k určitému dni, kterému říkáme rozvahový den. 

Struktura aktiv bývá označována jako majetková struktura podniku. Zdroje krytí 

tvoří strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je majetek financován [3]. 

Společnost díky rozvaze získává okamžité informace o majetkové situaci, 

zdrojích financování a finanční situaci společnosti. Tabulka č. 2 zobrazuje obsah 

účetní rozvahy. 

 

                       Tabulka č. 2: Detailní struktura rozvahy [3] 

Označ. AKTIVA CELKEM Označ. PASIVA CELKEM 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A. I. Základní kapitál 

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

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. III. Fondy ze zisku 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 

C. Oběžná aktiva A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

C. I. Zásoby B. Cizí zdroje 

C. II. Dlouhodobé pohledávky B. I. Rezervy 

C. III. Krátkodobé pohledávky B. II. Dlouhodobé závazky 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek B. III. Krátkodobé závazky 

D. Ostatní aktiva B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva 

  C. I. Časové rozlišení 
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3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztrát slouží ke zjišťování výše a způsobu tvorby složek 

výsledku hospodaření. Někdy se pro tento výkaz používá zkrácený název 

výsledovka. Tento výkaz zahrnuje a zobrazuje náklady a výnosy za běžné období. 

Výsledovka je sestavovaná v průběhu roku dle potřeb společnosti (nepovinně), 

povinně pak jednou ročně (k rozvahovému dni). Zjednodušeně lze podstatu tohoto 

výkazu vyjádřit jako rozdíl mezi výnosy a náklady. 

Náklady můžeme definovat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních 

činitelů. Se vznikem nákladů je spojen úbytek majetku podniku vykazovaný 

v rozvaze. Pro potřebu sestavení schémat výsledovky třídíme náklady na variabilní 

a fixní náklady. Fixní náklady se nemění s objemem produkce, naopak variabilní 

náklady se v závislosti na změnách objemu produkce mění.  

Výnosy lze definovat jako peněžní vyjádření výsledků plynoucích 

z provozování společnosti a představují finanční částky, na které má společnost 

nárok díky prodeji vlastního zboží a služeb. Výnosy zahrnují hodnotové navrácení 

spotřebovaného majetku a jeho přírůstek [3]. 

 

                      Tabulka č. 3: Základní struktura výsledovky [3] 

Symbol Položka 

OM, Tp, Np + Obchodní marže + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb – Provozní náklady 

VHp = Provozní výsledek hospodaření 

Vf, Nf + Výnosy z finanční činnosti – Náklady z finanční činnosti 

VHf = Finanční výsledek hospodaření 

DB – Daň z příjmu za běžnou činnost 

VHB = Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp + VHf – DB) 

VM, NM, DM + Mimořádné výnosy – Mimořádné náklady – Daň z mimořádné činnosti 

VHM = Mimořádný výsledek hospodaření 

VH = Výsledek hospodaření za účetní období (VHB + VHM) 
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3.1.3 Výkaz cash flow 

Účelem analýzy výkazu peněžních toků je objasnit hlavní faktory, které 

ovlivňují příjem (Inflow), výdej (Outflow) hotovosti a z toho plynoucí stav 

hotovosti k určitému časovému období. Jedná se o tokovou veličinu vyjadřující 

rozdíl přítoků a odtoků hotovosti za určité období. Analýza peněžních toků 

poskytuje společnosti aktuální informace o platební schopnosti společnosti. 

Vypovídá o tom, jak vyvinutá je schopnost společnosti tvořit peníze. Existují dva 

druhy metod vedoucí ke zjištění výkazu cash flow, jedná se o metodu přímou a 

nepřímou. Přímá metoda vychází z počáteční rozvahy a zjišťuje celkové příjmy a 

výdaje ze spotřeby, kdežto metoda nepřímá sestavuje výkaz cash flow z provozního 

zisku, který je upraven o výnosy a náklady nesouvisející s určitým obdobím. 

Výsledky obou metod jsou dále upraveny o cash flow z finanční nebo investiční 

činnosti. 

Jako peněžní příjmy společnosti lze označit například tržby z prodeje 

výrobků a služeb, příjem peněz z pohledávek a hotovostní vklady majitelů a 

společníků firmy. Peněžní výdaje společnosti mohou být náklady na suroviny, 

energii, mzdy zaměstnanců, či splátky úvěrů. Existuje také volné cash flow, což je 

důležitá položka pro majitele společnosti. Jedná se o skutečnou hotovost (nikoliv o 

pouhý zisk), která jim zůstane po zaplacení všech položek nutných k zabezpečení 

chodu podniku. Obrázek č. 1 popisuje, jak je možno znázornit peněžní tok. 

 

                               Obrázek č. 1: Peněžní tok (Cash flow) [Zdroj: Vlastní zpracování] 
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3.2 Metody výpočtu finanční analýzy 

Finanční analýza využívá výkazů ke zkoumání účetních položek, které je 

třeba rozlišovat z hlediska časového toku dat. Analýza využívá třech základních 

druhů metod. Jedná se o metodu absolutní, rozdílovou a poměrovou.  

Absolutní metoda spočívá v používání údajů přímo zjištěných v účetních 

výkazech. Tyto údaje obsažené v účetních výkazech jsou považovány za tzv. 

absolutní ukazatele. Absolutní ukazatele vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému 

jevu. Jsou velmi citlivé na velikost podniku, což znemožňuje nebo komplikuje 

jejich použití při porovnávání výsledků různých podniků, můžeme je však dobře 

srovnávat v rámci jednoho podniku.  

Rozdílové ukazatele se vypočítají jako rozdíl určité položky aktiv a určité 

položky pasiv. Rozdílové ukazatele se používají především k analýze a řízení 

likvidity podniku. Tyto ukazatele se označují také jako fondy finančních prostředků 

nebo finanční fondy.  

K využití poměrových metod dochází nejčastěji při průřezech nebo pro 

časové srovnání změn dat v jednotlivých účetních obdobích. Použití poměrových 

ukazatelů je často označováno jako základna finanční analýzy, přičemž absolutní a 

rozdílové ukazatele plní doplňkovou roli. Jedná se o nejpoužívanější metodu 

zkoumání finanční situace ekonomických subjektů [2]. 

 

3.3 Poměrová analýza  

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit a posoudit finanční zdraví mnou 

vybrané společnosti pomocí analýzy poměrových ukazatelů, tudíž jsem si vybral 

právě tuto skupinu ukazatelů k podrobnějšímu popisu a rozboru. Základními prvky 

poměrové analýzy, kterými se budu zabývat, jsou ukazatele rentability, aktivity, 

likvidity a v neposlední řadě ukazatel finanční stability a zadluženosti podniku. 

Finanční poměrové ukazatele jsou základem finanční analýzy. Tyto 

ukazatele vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů. Poměrové ukazatele 

umožňují srovnání určité společnosti s jinými společnostmi (mezipodnikové 

srovnání) nebo s odvětvovým průměrem, resp. konkurenčními společnostmi [1]. 

https://managementmania.com/cs/aktiva
https://managementmania.com/cs/pasiva
https://managementmania.com/cs/likvidita
https://managementmania.com/cs/podnik
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3.3.1 Ukazatele rentability  

Ukazatele měří čistý výsledek podnikového snažení. Samotná rentabilita 

zjišťuje míru výnosnosti vloženého kapitálu. Ukazatele rentability vychází 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Rentabilita představuje vztah mezi ziskem a 

vloženým kapitálem. Výsledky tohoto ukazatele jsou důležité zejména pro 

akcionáře, či investory společnosti, kteří na základě výsledků tohoto ukazatele 

zjišťují efektivnost dané podnikatelské činnosti. Tyto ukazatele znázorňují 

kombinovaný vliv likvidity, aktivity a zadluženosti společnosti na její zisk. Jedná se 

o zisk společnosti po jeho zdanění (EAT). Pro finanční analýzu jsou rovněž důležité 

další dvě podoby zisku, jedná se o zisk před zdaněním (EBT) a o zisk před 

odečtením úroků a daní (EBIT), který odpovídá provoznímu hospodářskému 

výsledku [1]. 

Nejčastěji se používají tyto ukazatele rentability: 

- rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

- rentabilita aktiv (ROA) 

- rentabilita tržeb (ROS) 

- rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tento poměrový ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů, a 

tedy i jejich hodnocení v zisku [3]. 

 

ROE =  
   

      í      á 
 [4]       (1) 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Ukazatel ROA bývá považován za klíčové měřítko rentability, protože 

poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů jsou financovány [3]. 
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ROA =  
    

      á       
 [4]       (2) 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb nám poskytuje informaci o tom, jak velké výnosy 

musíme ve firmě vytvořit, abychom dosáhli jedné koruny zisku. 

 

ROS =  
   

  ž  
 [4]        (3) 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic. 

Tímto ukazatelem se hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení 

výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji, tj. zvýšení 

potenciálu vlastníka využitím dlouhodobého cizího kapitálu [3]. 

 

ROCE = 
    

      í      á           é  á     
 [4]    (4) 

 

3.3.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. 

Stejně jako ukazatele rentability, tak i ukazatele aktivity čerpají údaje z rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. Má-li podnik více aktiv, než je účelné, vznikají mu zbytečné 

náklady a tím nízký zisk, má-li jich naopak málo, přichází o tržby, které by mohl 

eventuelně získat. Ukazatele se počítají pro jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, 

pohledávky, stálá aktiva a pro celková aktiva. Pro lepší přehlednost se vypočítávají 

také odvozené ukazatele – doba obratu zásob, pohledávek a závazků. Ukazatele 

aktivity mají přímou návaznost na ukazatele rentability [1]. 
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Zaměřím se na tyto základní ukazatele: 

- obrat zásob 

- doba obratu zásob 

- doba obratu závazků  

- doba obratu pohledávek 

 

Obrat zásob 

Ukazatel udává počet obrátek zásob za sledované období (obvykle 1 rok). 

Dělíme-li číslo 360 počtem obrátek, dostaneme dobu obratu zásob ve dnech. Zájem 

je na zvyšování počtu obrátek (zkracování doby obratu), což obvykle vede ke 

zvyšování zisku [1]. 

 

obrat zásob =  
  ž  

 á    
 [počet obrátek za rok] [4]    (5) 

 

Doba obratu zásob 

Udává, za jakou dobu (počítá se ve dnech) firma průměrně prodá své 

zásoby. Ukazatel charakterizuje úroveň běžného provozního řízení [3]. 

 

doba obratu zásob =  
 á    

  ž  
   360 [dny] [4]    (6) 

 

Doba obratu závazků 

Vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. 

Charakterizuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům [3]. 

 

doba obratu závazků =  
 á     

  ž  
   360 [dny] [4]    (7) 



Marek Delevský: Analýza finančního zdraví 
 

2013 14 
 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, za jak 

dlouho jsou průměrně placeny faktury. Pokud ukazatel trvale překračuje doby 

splatnosti, je nutné prozkoumat platební kázeň odběratelů. Tento ukazatel je 

důležitý z hlediska plánování peněžních toků [3]. 

 

doba obratu pohledávek =  
      á   

  ž  
   360 [dny] [4]   (8) 

 

3.3.3 Ukazatele likvidity 

Na základě ukazatelů likvidity měříme schopnost firmy uspokojit (vyrovnat) 

své platné závazky. Likvidita podniku je předpokladem jeho finanční rovnováhy 

(stability). Tyto ukazatele mají odpovědět na otázku, zda firma bude schopna 

vyrovnat své dluhy, když nastane doba jejich splatnosti. Je-li podnik trvale 

nelikvidní (finanční rovnováha je porušena), hovoříme o platební neschopnosti 

(insolvenci). Dlouhodobá platební neschopnost může vést k bankrotu společnosti, 

proto je obecně známe, že likvidita je základní podmínkou podnikání [1]. 

Používáme tyto základní ukazatele: 

- okamžitá likvidita 

- běžná likvidita 

- celková likvidita 

 

Okamžitá likvidita 

Jedná se o likviditu 1. stupně (cash ratio), která měří schopnost firmy 

uhradit její krátkodobé závazky ihned, tedy pomocí pohotových platebních 

prostředků. Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,9 – 

1,1. Nejnižší hodnoty okamžité likvidity by se neměly dostat pod úroveň nižší, než 

je 0,2 [4]. 

 



Marek Delevský: Analýza finančního zdraví 
 

2013 15 
 

okamžitá likvidita =  
       é        í      ř    

  á      é  á     
 [4]   (9) 

 

Běžná likvidita 

Označovaná jako likvidita 2. stupně (acid test), která nejpřesněji 

charakterizuje platební pohotovost společnosti, což je schopnost společnosti krýt 

peněžními prostředky závazky z obchodního styku. Optimální poměr ukazatele se 

nachází v rozmezí 1 – 1,5 [4]. 

 

běžná likvidita = 
       é        í      ř       á      é  á     

  á      é  á     
 [4]  (10) 

 

Celková likvidita 

Celková likvidita, likvidita 3. stupně (current ratio), znázorňuje, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Tento ukazatel je měřítkem budoucí 

solventnosti společnosti, nemá však velkou vypovídací schopnost. Dostačující jsou 

hodnoty v rozmezí 1,5 – 2,5 [4]. 

 

celková likvidita =  
  ěž á       

  á      é  á     
 [4]            (11) 

 

3.3.4 Ukazatele zadluženosti a finanční stability  

Rozsah, v jakém podnik využívá k financování dluh, je měřen ukazateli 

zadluženosti. Pokud společnost využívá k financování pouze vlastní zdroje, celá 

situace ji vychází draho (kromě toho pro některé formy společnosti je zákonem 

stanovena minimální výše vlastního kapitálu), financování cizím kapitálem je zase 

rizikové. Za předlužený podnik lze považovat ten, jehož dluhy jsou větší než 

hodnota jeho majetku. Ukazatele zadluženosti vychází z rozvahy a dochází 

k měření rozsahu, ve kterém dluhy financují aktiva [1]. 
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Budu se zabývat těmito ukazateli: 

- podíl vlastního kapitálu na aktivech 

- podíl stálých aktiv 

- celková zadluženost 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel, jindy nazývaný jako koeficient samofinancování, měří podíl 

vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Součet tohoto ukazatele a celkové 

zadluženosti by měl být roven hodnotě 100%. Jedná se o nejdůležitější ukazatel 

k hodnocení celkové finanční situace společnosti [4]. 

 

podíl vlastního kapitálu na aktivech =  
      í      á 

      á       
    100 [%] [4]      (12) 

 

Podíl stálých aktiv 

Čím nižší je výsledná hodnota tohoto ukazatele, tím pružněji se společnost 

dokáže přizpůsobit různým stupňům zaměstnanosti v reakci kolísání poptávky po 

jeho produkci. Podíl tohoto ukazatele však nesmí být příliš nízký, vyjadřoval by tak 

nízkou míru investic [4]. 

 

podíl stálých aktiv =  
  á á       

      á       
    100 [%] [4]           (13) 
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Celková zadluženost 

Celkový dluh (debt ratio) zahrnuje jak dlouhodobé, tak krátkodobé dluhy. 

Věřitelé podniku dávají přednost nižšímu zadlužení, neboť to pro ně představuje 

nižší riziko. Za předlužený podnik lze považovat ten, jehož dluhy jsou větší, než 

hodnota jeho majetku [1]. 

 

celková zadluženost =  
   í      á 

      á       
   100 [%] [4]           (14) 
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4 Finanční analýza v podmínkách vybrané společnosti 

Tato část bakalářské práce je zaměřená na výpočet poměrových ukazatelů 

na základě vzorců uvedených v teoretické části. Dle výsledků je pak zhodnocen 

vývoj jednotlivých ukazatelů. Všechna vstupní data a účetní výkazy za sledované 

období jsou získány z reálných finančních výsledků společnosti a jsou spolu 

s kompletními výpočty umístěny jako příloha v elektronické podobě na CD, které je 

součástí této závěrečné práce.  

 

4.1 Rentabilita 

Ukazatele rentability vyhodnocují, jak je společnost schopna tvořit zisk. 

Poměřují zisk vůči vloženému kapitálu a tím zjišťují míru výnosnosti vloženého 

kapitálu. Pro výpočet hodnot byly použity výsledky z rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty, které byli dále dosazeny do vzorců, uvedených v teoretické části práce. 

Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce č. 4 a dále zobrazeny v grafu č. 1. 

 

            Tabulka č. 4: Analýza rentability [Zdroj: 6, vlastní zpracování] 

rentabilita 2007 2008 2009 2010 2011 

 ROE 0,08 0,06 0,09 0,02 0,01 

 ROA 0,08 0,05 0,08 0,02 0,01 

 ROS 0,07 0,05 0,07 0,02 0,01 

 ROCE 0,10 0,07 0,11 0,03 0,01 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost vlastního 

kapitálu. Dle vztahu (1) byla nejvyšší hodnota zaznamenaná v roce 2009 (9%), kdy 

společnost dosáhla nejvyššího zisku po zdanění a to ve výši 27,5 mil. Kč.  

Rentabilita aktiv (ROA) vyjadřuje, jaká část zisku byla vygenerována z 

celkových aktiv. Čím vyšší je hodnota ukazatele rentability aktiv, tím lépe pro 

hodnocení rentability firmy. Podle vzorce (2) se ukazatel pohybuje v rozmezí 



Marek Delevský: Analýza finančního zdraví 
 

2013 19 
 

hodnot od 1 do 8%. Nejvyšších hodnot nabývá shodně v letech 2007 a 2009. Nízké 

hodnoty ukazatele, které byly dosaženy v letech 2010 a 2011 byly zapříčiněny 

výrazným snížením dosaženého zisku. 

Rentabilita tržeb (ROS) poskytuje informaci o tom, jak velké výnosy 

musíme ve firmě vytvořit, abychom dosáhli jedné koruny zisku. Hodnoty tohoto 

ukazatele byly vypočteny podle vztahu (3). V letech 2007 – 2009 se hodnoty 

ukazatele pohybovaly v rozmezí od 5 do 7%. V dalších letech sledovaného období 

došlo k výraznému poklesu hodnot, což bylo rovněž způsobeno nejnižšími 

hodnotami dosaženého zisku. V těchto letech (2010, 2011) tedy společnost 

vyprodukovala nejmenší efekt na 1 Kč tržby. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) hodnotí význam dlouhodobého 

investování na základě určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného 

s dlouhodobými zdroji. Dle vztahu (4) se hodnoty ukazatele pohybují v rozmezí od 

1 do 11%. Nejnižší hodnota ukazatele byla zaznamenaná v roce 2011, kdy 

společnost dosáhla dosud nejnižšího zisku za poslední roky a to ve výši 4,2 mil. Kč. 

Příčinu nízkých hodnot lze rovněž hledat ve zvýšení dlouhodobých závazků 

společnosti. 

        

                  Graf č. 1: Vývoj rentability [Zdroj: vlastní zpracování] 
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4.2 Aktivita 

Ukazatele aktivity měří, jak je společnost aktivní v nakládání se svými 

prostředky. Stejně jako ukazatele rentability, tak i ukazatele aktivity čerpají údaje 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Všechny potřebné vzorce pro výpočet ukazatelů 

aktivity se nacházejí v teoretické části. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 

5 a zobrazeny v grafech č. 2 a č. 3.  

 

               Tabulka č. 5: Analýza aktivity [Zdroj: 6, vlastní zpracování] 

aktivita 2007 2008 2009 2010 2011 

obrat zásob 94,18 31,90 22,73 27,54 39,32 

doba obratu zásob [dny] 3,82 11,29 15,84 13,07 9,15 

doba obratu závazků [dny] 66,67 81,44 42,45 89,36 74,25 

doba obratu pohledávek [dny] 91,45 82,63 94,23 86,77 76,78 

 

Obrat zásob udává počet obrátek zásob za sledované období (obvykle 1 

rok). Platí, že čím vyšší je počet obrátek, tím lépe pro společnost. Výrazně 

největšího počtu obrátek zásob zaznamenala společnost podle vzorce (5) v roce 

2009 a to 94,18. 

 

                 Graf č. 2: Vývoj obratu zásob [Zdroj: vlastní zpracování] 
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Doba obratu zásob udává, za jakou dobu (počítá se ve dnech) firma 

průměrně prodá tyto zásoby.  

Doba obratu závazků vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli 

obchodní úvěr. 

Doba obratu pohledávek vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, 

za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury. Je známo, že doba obratu závazků, by 

měla být delší, než doba obratu pohledávek, což se společnosti podařilo pouze 

v roce 2010. 

Hodnoty ukazatelů doby obratu zásob, závazků a pohledávek byly 

vypočteny dle vztahů (6), (7) a (8).  

 

                          Graf č. 3: Doba obratu zásob, závazků a pohledávek [Zdroj: vlastní zpracování] 
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4.3 Likvidita 

Dalším ukazatelem pro posouzení finančního zdraví společnosti je likvidita, 

která vyjadřuje schopnost společnosti krátkodobě uhradit své závazky. Veškeré 

číselné hodnoty byly vypočteny dle vzorců obsažených v  teoretické části, do nichž 

byly dosazeny konkrétní čísla externích výkazů společnosti. V tabulce č. 6 se 

nacházejí výsledné hodnoty, které jsou následně zobrazeny v grafickém vyjádření a 

to v grafu č. 4. 

 

                Tabulka č. 6: Analýza likvidity [Zdroj: 6, vlastní zpracování] 

likvidita 2007 2008 2009 2010 2011 

okamžitá likvidita 1,53 1,19 0,85 0,51 0,27 

běžná likvidita 2,90 2,21 3,07 1,48 1,30 

celková likvidita 2,95 2,35 3,44 1,62 1,42 

 

Okamžitá likvidita, jejíž doporučená hodnota ukazatele by se měla 

pohybovat v rozmezí 0,9 – 1,1, byla vypočtena dle vztahu (9). Nejblíže doporučené 

hodnotě, byla hodnota zaznamenaná v roce 2009 a to 0,85. Nejvyšší hodnota 

okamžité likvidity byla zaznamenaná v roce 2007 a to 1,53, poté docházelo ke 

každoročním poklesům hodnot, až na nejnižší hodnotu 0,27. Pokles hodnot byl 

zapříčiněn neustále se zvyšujícím nepoměrem mezi krátkodobým finančním 

majetkem společnosti a jejími krátkodobými závazky. Nejnižší hodnoty okamžité 

likvidity by neměly klesnout pod úroveň nižší, než je 0,2, což se společnosti, 

navzdory výrazným poklesům hodnot, podařilo dokázat ve všech letech 

sledovaného období. 

Doporučené rozmezí hodnot pro běžnou likviditu se pohybuje v rozmezí od 

1 do 1,5. Hodnoty tohoto ukazatele byly vypočteny dle vzorce (10). Jestliže je 

poměr menší než 1, podnik musí spoléhat na prodej zásob. Ani jeden mnou 

analyzovaný rok nedosáhl menšího poměru, než je 1. V roce 2009 byla hodnota 

běžné likvidity nejvyšší (3,07), což signalizuje, že je podnik schopen v nejvyšší 

míře hradit své krátkodobé závazky z krátkodobých pohledávek a finančního 
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majetku, avšak ideální hodnoty byly zaznamenány v letech 2010 a 2011. Jednalo se 

o hodnoty 1,48 a 1,30. Důsledkem vysokých hodnot v letech 2007 a 2009, bylo 

zejména výrazné upadání hodnot krátkodobého finančního majetku společnosti, 

který na začátku sledovaného období činil až 90 mil. Kč, kdežto na jeho konci 

pouhých 19,7 mil. Kč. 

Celková likvidita informuje o tom, kolikrát pokryjí oběžná aktiva 

krátkodobé dluhy podniku. Doporučená hodnota pro tento ukazatel se nachází 

v rozmezí 1,5 – 2,5. Dle vztahu (11) se v tomto rozmezí pohybovaly hodnoty 

ukazatele pouze v letech 2008 a 2010, kdy hodnoty ukazatele nabývaly hodnot 2,35 

a 1,62. Vysoké hodnoty v letech 2007 a 2009, byly zapříčiněny zejména výrazným 

snížením krátkodobých závazků společnosti, které klesly z nejvýše dosažených 

86,6 mil. Kč, až na 43,8 mil. Kč. 

    

                     Graf č. 4: Vývoj likvidity [Zdroj: vlastní zpracování] 
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4.4 Zadluženost 

Zadluženost vyjadřuje rozsah, v jakém podnik využívá k financování dluh. 

Ukazatele zadluženosti čerpají údaje z rozvahy. Potřebné vzorce pro výpočet 

ukazatelů zadluženosti a finanční stability společnosti jsou vymezeny v teoretické 

části práce. Výsledky těchto ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 7 a dále jsou 

graficky znázorněny v grafech č. 5, 6 a 7. 

 

                                     Tabulka č. 7: Analýza zadluženosti [Zdroj: 6, vlastní zpracování] 

zadluženost 2007 2008 2009 2010 2011 

podíl vlastního kapitálu na 

aktivech [%] 

77,83 74,30 72,31 72,01 77,43 

podíl stálých aktiv [%] 36,56 31,21 25,75 27,57 32,53 

celková zadluženost [%] 22,16 25,69 27,69 27,98  22,56 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech je nejdůležitější ukazatel k hodnocení 

celkové finanční situace společnosti. Měří podíl vlastního kapitálu k celkovým 

aktivům. K výsledným hodnotám tohoto ukazatele jsem dospěl vztahem (12). 

 

          Graf č. 5: Vývoj podílu vlastního kapitálu na aktivech [Zdroj: vlastní zpracování] 
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Je obecně známé, že čím je ukazatel podílu stálých aktiv nižší, tím lépe pro 

danou společnost, avšak podíl tohoto ukazatele nesmí být příliš nízký, vyjadřoval 

by tak nízkou míru investic. V našem případě má ukazatel, jehož hodnoty byly 

vypočteny podle vztahu (13), střídavě klesající a rostoucí tendenci. Kolísání 

výsledných hodnot je způsobeno postupným zvyšováním hodnoty celkových aktiv 

společnosti, především pak změnami hodnot oběžných aktiv.  

 

            Graf č. 6: Vývoj podílu stálých aktiv [Zdroj: vlastní zpracování] 
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                                   Graf č. 7: Vývoj celkové zadluženosti [Zdroj: vlastní zpracování] 
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byly způsobeny narůstající dobou obratu pohledávek. Ze stejného důvodu pak 

docházelo i k poklesu celkové likvidity.  

Z ukazatelů zadluženosti stojí za zmínku zejména ukazatel celkové 

zadluženosti, který se v průměru pohybuje okolo 25% a tím se nachází pod normou 

světového průměru (30 – 60%), který vypovídá o pozitivním vývoji společnosti 

v oblasti zadlužení. 

Na základě všech vypočítaných poměrových ukazatelů za období let 2007 – 

2011 je možné konstatovat, že společnost OKD, HBZS, a.s. je finančně zdravá a je 

zde předpoklad, že v budoucím období se ekonomická situace společnosti zlepší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marek Delevský: Analýza finančního zdraví 
 

2013 28 
 

5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo posouzení finančního zdraví společnosti 

OKD, HBZS, a.s. specializované na poskytování báňských záchranných služeb. 

Analýza byla provedena pomocí finančních poměrových ukazatelů. Finanční zdraví 

společnosti bylo posouzeno na základě reálných finančních výsledků za sledované 

období 2007 – 2011 poskytovaných na oficiálních stránkách společnosti. 

Osnova této bakalářské práce se skládá z 5 částí. Nejdůležitější části tvoří 

teoretická východiska a následná finanční analýza v podmínkách této společnosti. 

Obsahem první části byla charakteristika společnosti OKD, HBZS, a.s., 

která se specializuje na poskytování báňských záchranných služeb. Popsal jsem její 

hlavní činnosti, dále historii společnosti, až po současnost. 

Následuje teoretická část, která je zaměřena na základní popis finanční 

analýzy, zdrojů, ze kterých analýza čerpá a v neposlední řadě definování 

poměrových ukazatelů. 

Praktická část práce se týká samotného cíle, kterým je pomocí ukazatelů 

poměrové analýzy zhodnotit a posoudit situaci ve společnosti za celé sledované 

období. Byly vypočteny ukazatele v oblasti rentability, aktivity, likvidity a 

zadluženosti a finanční stability.  

Závěr patří zhodnocení celé bakalářské práce. Je možné konstatovat, že 

společnost OKD, HBZS, a.s. je finančně zdravá, i když na výsledcích finanční 

analýzy se projevil vliv ekonomické krize, která se datuje od roku 2009. Je však 

možné předpokládat, že do budoucna se ekonomika této společnosti opět výrazně 

zlepší. 
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