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Anotace   

Efektivní hospodaření podniku znamená, že vyrábí účelně a hospodárně. Ve své 

bakalářské práci se zabývám efektivitou hospodaření podniku Fluorit Teplice, s.r.o. za 

účetní období 2006 – 2010. Hodnocení je provedeno na základě výpočtu absolutních a 

poměrových ukazatelů. Je vypracována horizontální a vertikální analýza z rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. Jsou provedeny výpočty rentability, likvidity, zadluženosti a 

aktivity. Zjištěné výsledky jsou popsány a zhodnoceny.   

 

Klíčová slova: efektivnost hospodaření, horizontální analýza, vertikální analýza, absolutní  

ukazatele, poměrové ukazatele, rentabilita, likvidita, zadluženost, aktivita. 

 

 

Summary 

Effective company management means that it produces efficiently and profitably. 

In my bachelor work I am dealing with effective management of Fluorit Teplice ltdfor the 

fiscal period 2006 – 2010. The evaluation is done on the basis of calculations of absolute 

and ratio indicators. The horizontal and vertical analysis is elaborated from the balance 

sheet and the profit and loss statement. The calculations of profitability, liquidity, debts 

and activity are analyzed. The detected results are described and evaluated.  

 

Keywords: management effectiveness, horizontal analysis, vertical analysis, absolute 

indicators, ratio indicators, profitability, liquidity, debts, activity.  
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Seznam českých zkratek 

 

DHM   dlouhodobý hmotný majetek 

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek 

HV   hospodářský výsledek 

Kč   korun českých 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

tis.   tisíc 

tj.   to je 

tzn.    to znamená 

VK   vlastní kapitál 

VZZ   výkaz zisku a ztráty 

 

 

Seznam cizojazyčných zkratek 

 

EAT   Earning After Taxes (zisk po zdanění) 

EBIT   Earnings Before Interest and Taxes (zisk před úroky a zdaněním) 

EBT   Earnings Before Taxes (zisk před zdaněním) 

ROA   Return on Assets (rentabilita celkového kapitálu) 

ROE   Return on Equity (rentabilita vlastního kapitálu) 

ROS   Return on Sales (rentabilita tržeb)
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1 ÚVOD  
 

Efektivnost hospodaření je činnost, při které dochází k tvorbě, rozdělení a využití 

finančních zdrojů. Cílem efektivního hospodaření podniku je zajistit přísun finančních 

prostředků, aby byla zajištěna platební schopnost podniku. Dalším cílem je zajištění 

likvidity podniku, což znamená přeměnu majetku na hotové peníze. Důležitým faktorem 

efektivního hospodaření podniku je zajištění rentability, což znamená schopnost dosahovat 

zisku.  

 Práce je zaměřena na posouzení efektivnosti hospodaření vybraného podniku 

pomocí výpočtu vybraných ekonomických ukazatelů. Pro zjištění finanční situace podniku 

je velké množství metod. Mezi tyto metody patří horizontální a vertikální analýza. 

Horizontální analýza je analýzou vývojových trendů, sleduje vývoj položek účetních 

výkazů v čase. Vertikální analýza zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek ke zvolené 

základně. Další metodou je použití poměrových ukazatelů, nejčastěji se používají ukazatele 

rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. Tyto uvedené metody nám pomáhají zjistit 

silné a slabé stránky podniku a jeho výkonnost. Zjištěné výsledky nám pomáhají 

k zavedení různých opatření ke zlepšení finanční situace podniku.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení vývoje finanční situace podniku Fluorit 

Teplice, s.r.o. pomocí absolutních a poměrových ukazatelů za období 2006 – 2010. 

Následující účetní uzávěrky za další roky nejsou k dispozici. Údaje, potřebné pro výpočet 

těchto ukazatelů, jsou získané z účetních uzávěrek podniku, kterými jsou rozvaha a výkaz 

zisku a ztráty.  

 Zjištěné výsledky jsou shrnuty a zhodnoceny a umožňují posoudit hospodaření a 

vývoj finanční situace podniku. 
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2  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
 

Předmětem sledování je společnost Fluorit se sídlem v Teplicích, která se zabývá 

zpracováním nerostných surovin. Jedná se o společnost s ručením omezeným, která 

vznikla 1. ledna 1996. 

2.1  Historie společnosti 
 

Společnost Fluorit Teplice vznikla privatizací organizační složky Závod Fluorit 

Teplice a Rudných dolů Příbram.  

Název fluorit byl poprvé použit v roce 1758, čeština má pro tento minerál název 

kazivec, protože kromě vlastností ke ztekucování má i nežádoucí účinky na ohnivzdorné 

vyzdívky, které naléptává a tak zkracuje jejich životnost, ale kladné vlastnosti minerálu 

převládají.  

Název fluorit je odvozen z latinského pojmu fluere = téci. Tento minerál byl již 

dávno znám pro své vlastnosti, které způsobovaly tekutost při tavení. První informace o 

použití fluoritu v metalurgii jsou z období před 400 lety. První použití v chemii bylo v roce 

1670, kdy byla použita směs fluoritu a vitriolového oleje k leptání skla. Historie fluoritu 

v Čechách, jeho těžby a zpracování spadá daleko před rok 1900. Po tomto roce u nás 

začíná zájem o průmyslové využívání fluoritu.  

Závod Fluorit Teplice byl od začátku své působnosti orientován výhradně na 

flotační zpracování fluoritu. Flotace fluoritu patří k nejsložitějším flotačním procesům, 

neboť fluoritová ruda se nenachází v zemi v monominerálním stavu, ale zpravidla 

v různých paragenezích s barytem, pyritem, galenitem a stříbrem. S rozvojem těžby se 

zvyšovalo množství produkce a s rozvojem ocelářství po roce 1950 vzrostla i poptávka po 

kusovém kazivci.  

Těžba i úprava fluoritu byla hlavní činností do roku 1983, kdy začala orientace na 

zpracování dalších surovin. Dovozy surovin se staly pravidelnými, neboť domácí těžba už 

nebyla schopna pokrýt spotřebu [7]. 
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Zásadní obrat nastal po roce 1991, kdy vláda vyhlásila útlum rudného hornictví. I 

když těžba a úprava fluoritu byla vždy ekonomicky soběstačná, bylo rozhodnuto o útlumu 

fluoritového hornictví a do roku 1994 byly uzavřeny všechny doly. To znamenalo i 

ukončení provozu flotační úpravy, i když ještě dožívala při zpracování starých zásob.  

Již před rokem 1990 závod hledal cesty, jak rozšířit výrobní program. Stálí 

odběratelé projevovali zájem o mleté a tříděné materiály, které byly postupně zaváděny do 

výroby. Útlum těžby vytvořil prostor pro další využití technologie, která byla postupně 

přebudována, aby umožňovala mletí a třídění různých surovin.  

Společnost Fluorit Teplice, s.r.o. byla založena 1. ledna 1996, zprvu převzala do 

nájmu úpravnu rud a posléze ji koupila. Byla zahájena zásadní přestavba technologie a 

byla postavena linka neželezného mletí, čímž se rozšířila paleta výrobků [7]. 

2.2  Profil společnosti 
 

Hlavní činností podniku je zpracování nerostných surovin. Ve výrobních linkách 

melou a třídí různé suroviny, jako kazivec, křemen, živec, dolomit, sintermagnesit, oxid 

hlinitý a jiné minerály a suroviny. 

Cílem firmy je neustálé zlepšování řídících procesů a zlepšování služeb pro nové a 

stávající zákazníky. 

Skutečnost, že více než 40% produkce putuje do zahraničí, od Brazílie až po 

Indonésii, svědčí nejen o kvalitě produkce, ale také o spolehlivosti firmy jako 

dlouhodobého a ověřeného dodavatele. 

Fluorit Teplice, s.r.o. ve spolupráci se společností Provodínské písky, a.s. provozuje 

společný podnik Minorit, s.r.o., který je zaměřen na výrobu křemenných mouček z písků 

českého krasu. 

Novým dokončeným projektem společnosti je výrobní závod Fluorit Terminal 

Duisburg, jehož je společnost 100% vlastníkem. Tento výrobní závod je zaměřen na 

úpravu flotačního koncentrátu a služby spojené s vykládkou říčních lodí a skladování 

surovin [7]. 
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2.3 Odběratelé 
 

Fluorit Teplice, s.r.o. dodává své produkty mezinárodním společnostem i malým 

odběratelům v různých oborech s různými aplikacemi. 

Mezi nejdůležitější odběratele patří výrobci elektrod a svářecích prášků, obor 

hutnictví a metalurgie, výrobci keramiky a výrobci skelných vláken [7]. 
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3 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

3.1  Teoretická část  
 

Horizontální analýza je analýza vývojových trendů a patří mezi absolutní ukazatele. 

Je výchozím bodem rozboru účetních výkazů, umožňuje vidět absolutní údaje z účetních 

výkazů v určitých souvislostech. Představuje základní východisko analýzy účetních výkazů 

a slouží k prvotní orientaci o hospodaření podniku. Je nutné mít k dispozici delší časovou 

řadu údajů, abychom vyloučili mimořádné vlivy (např. živelné katastrofy). Velikost 

absolutních ukazatelů závisí na velikosti firmy [5]. 

Horizontální analýza sleduje vývoj položek účetních výkazů v čase a hodnotí 

stabilitu podniku. Zkoumá změny absolutních ukazatelů v čase a vyjadřuje změnu v určité 

položce. Z časových řad můžeme sledovat průběh změn a dlouhodobé trendy významných 

finančních položek.  Porovnání jednotlivých položek výkazu v čase se provádí po řádcích, 

tedy horizontálně, proto se nazývá horizontální analýzou absolutních ukazatelů. 

Horizontální analýza měří pohyby jednotlivých veličin a to absolutně (změny jsou 

vyjádřeny rozdílem částek) a relativně (procentní změnou), musíme brát v úvahu obě 

změny absolutní i relativní. Patří mezi nejpoužívanější metodu, která slouží k analýze 

minulého a budoucího vývoje podniku [3]. 

Hledáme odpověď na 2 otázky: 

O kolik jednotek se změnila položka v čase?  - absolutní změna 

O kolik procent se změnila položka v čase? – procentní změna 

Výpočty pro horizontální analýzu: 

        í   ě                                         (1) 

        í   ě   
 ěž é       í  ř      í      í

 ř      í      í
            (2) 

         

Změny zjištěné v aktivech se srovnávají se změnami v pasivech. Zkoumají se jejich 

vzájemné návaznosti a souvislosti s vnitřními a vnějšími vlivy.  
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3.2  Praktická část 

3.2.1 Horizontální analýza aktiv 

 

Horizontální analýza aktiv vyjadřuje změny aktiv v čase, jsou porovnávána celková 

aktiva, dlouhodobý majetek a oběžná aktiva [3]. Údaje potřebné pro sestavení horizontální 

analýzy aktiv jsou použity z účetních uzávěrek za období 2006 - 2010, tj. z rozvahy. Pro 

výpočet tabulky 1 je použit vzorec (2) pro výpočet procentní změny a pro tabulku 2 byl 

použit vzorec (1) pro výpočet absolutní změny rozdílem běžného roku a předchozího roku.  

Tabulka 1 Horizontální analýza aktiv [%] 

RELATIVNÍ ZMĚNA v % 

Období 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

AKTIVA CELKEM 22,72 23,16 -57,54 8,61 

Dlouhodobý majetek 88,48 8,94 -72,69 -14,92 

Dlouhodobý nehmotný majetek       -33,73 

Dlouhodobý hmotný majetek -12,65 -24,33 -21,96 -17,20 

Dlouhodobý finanční majetek 1 249,26 33,67 -94,46 0,00 

Oběžná aktiva -9,36 37,69 -45,31 18,10 

Zásoby -14,29 77,13 -59,86 31,03 

Dlouhodobé pohledávky -88,52 -100,00   -100,00 

Krátkodobé pohledávky 16,19 -17,86 -20,83 31,79 

Krátkodobý finanční majetek -74,41 34,22 185,81 -90,24 

Ostatní aktiva -20,75 22,35 -52,88 12,24 

 

Tabulka 2 Horizontální analýza aktiv [tis. Kč] 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA v tis. Kč 

Období 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

AKTIVA CELKEM 28 545 35 711 -109 254 6 942 

Dlouhodobý majetek 36 491 6 951 -61 555 -3 451 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 255 -86 

Dlouhodobý hmotný majetek -4 798 -8 063 -5 507 -3 366 

Dlouhodobý finanční majetek 41 228 15 014 -56 302 0 

Oběžná aktiva -7 857 28 685 -47 479 10 370 

Zásoby -7 274 33 657 -46 266 9 629 

Dlouhodobé pohledávky -162 -21 15 -15 

Krátkodobé pohledávky 4 295 -5 506 -5 273 6 371 

Krátkodobý finanční majetek -4 717 555 4 045 -5 615 

Ostatní aktiva -89 76 -220 24 
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Graf 1 Horizontální analýza aktiv [tis. Kč] 

 

 

Graf 2 Horizontální analýza dlouhodobého majetku [tis. Kč] 

 

 

Graf 3 Horizontální analýza oběžných aktiv [tis. Kč] 
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Podle tabulky 2 je vidět, že v roce 2009 poklesl dlouhodobý majetek, což bylo 

způsobeno především poklesem dlouhodobého finančního majetku. Vývoj celkového 

majetku firmy zaznamenal největší pokles v roce 2009, což bylo způsobeno poklesem 

dlouhodobého majetku, především finančního a poklesem oběžného majetku, především 

zásob. V roce 2010 došlo k růstu cekového majetku, na čemž má největší podíl růst 

dlouhodobého hmotného majetku a růst oběžného majetku, především zásob. 

Z grafu 1 je také patrný velký propad dlouhodobého majetku v roce 2009, v 

absolutní hodnotě pokles o 61 555 000,-- Kč. Z grafu 2 je vidět, že největší pokles 

dlouhodobého majetku zapříčil pokles dlouhodobého finančního majetku. Z grafu 3 

můžeme vyčíst, že největší pokles oběžných aktiv připadá především na pokles zásob. 

3.2.2  Horizontální analýza pasiv 

 

Horizontální analýza pasiv vyjadřuje změny pasiv v čase, jsou porovnávána 

celková pasiva, vlastní kapitál a cizí zdroje [3]. Údaje potřebné pro vypracování 

horizontální analýzy pasiv jsou čerpány z účetních uzávěrek za období 2006 - 2010, 

v tomto případě z rozvahy. Pro výpočet tabulky 3 je použit vzorec (2) pro výpočet 

procentní změny a pro tabulku 4 je použit vzorec (1) pro výpočet absolutní změny 

rozdílem běžného roku a minulého roku. 

Tabulka 3 Horizontální analýza pasiv [%] 

RELATIVNÍ ZMĚNA v % 

Období 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

PASIVA CELKEM 22,72 23,16 -57,54 8,61 

Vlastní kapitál 3,87 22,01 -77,31 8,61 

Kapitálové fondy   -25,62 51,67 102,93 

HV minulých let 11,54 19,17 28,10 -89,83 

HV běžného účetního období -13,24 52,07 -431,56 -97,16 

Cizí zdroje 37,42 24,05 -45,56 13,79 

Dlouhodobé závazky   3,42 135,64 166,11 

Krátkodobé závazky -12,67 150,10 -60,87 36,25 

Bankovní úvěry a výpomoci 50,70 0,12 -42,43 -8,32 

Ostatní pasiva 204,44 1,06 -59,11 201,92 
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Tabulka 4 Horizontální analýza pasiv [tis. Kč] 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA v tis. Kč 

Období 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

PASIVA CELKEM 28 545 35 711 -109 254 6 942 

Vlastní kapitál 2 178 12 865 -55 135 -2 533 

Základní kapitál 0 0 0 0 

Kapitálové fondy -242 62 -93 -281 

Rezervní fondy, nedělitelný fond 0 0 0 0 

HV minulých let 4 000 7 409 12 941 -53 000 

HV běžného účetního období -1 581 5 394 -67 983 50 749 

Cizí zdroje 25 861 22 838 -53 669 8 845 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 1 785 61 2 504 7 226 

Krátkodobé závazky -2 192 22 681 -23 003 5 361 

Bankovní úvěry a výpomoci 26 267 96 -33 169 -3 742 

Ostatní pasiva 507 8 -451 630 

    

Z tabulky 4 je možné sledovat vývoj zdrojů kapitálu ve firmě.  Pokles celkových 

pasiv v roce 2009 je způsoben především poklesem vlastního kapitálu, na kterém se 

nejvíce podílí velký propad výsledku hospodaření za běžné účetní období, což v absolutní 

hodnotě byl pokles o 67 983 000,-- Kč. Dalším důvodem poklesu celkových pasiv je 

pokles cizích zdrojů, zejména pokles bankovních úvěrů a krátkodobých závazků. V roce 

2010 došlo k nárůstu vlastního kapitálu, na čemž se nejvíce podílí výsledek hospodaření za 

běžné účetní období.   

 

  

Graf 4 Horizontální analýza pasiv [tis. Kč] 
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Graf 5 Horizontální analýza vlastního kapitálu [tis. Kč] 

 

 

Graf 6 Horizontální analýza cizích zdrojů [tis. Kč] 

 

Z grafu 4 je vidět velký propad vlastního kapitálu a cizích zdrojů v roce 2009, což 

bylo způsobeno především ztrátou ve výsledku hospodaření za běžné účetní období a 

poklesem bankovních úvěrů a krátkodobých závazků. Graf 5 znázorňuje vývoj vlastního 

kapitálu, kde největší pokles je zaznamenán v roce 2009 u výsledku hospodaření za běžné 

účetní období a v roce 2010 je zaznamenán pokles výsledku hospodaření minulých let a 

nárůst výsledku hospodaření za běžné období. Graf 6 znázorňuje vývoj cizích zdrojů, kde 

v roce 2007 je zaznamenán nárůst bankovních úvěrů, v roce 2008 nárůst krátkodobých 

závazků a v roce 2009 prudký pokles těchto cizích zdrojů. 
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3.2.3  Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Horizontální analýza VZZ vyjadřuje změny položek VZZ v čase. Potřebné údaje 

jsou čerpány z účetních uzávěrek za období 2006 - 2010, v tomto případě z výkazu zisku a 

ztráty. Pro výpočet tabulky 5 je použit vzorec (2), pro výpočet tabulky 6 je použit vzorec 

(1). 

Tabulka 5 Horizontální analýza VZZ [%] 

RELATIVNÍ ZMĚNA  v % 

Období 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 9,38 -5,14 -32,93 15,26 

Provozní HV -35,81 125,40 -65,40 -53,41 

Finanční HV -260,92 -218,55 2 806,96 -93,10 

HV za běžnou činnost -13,24 52,07 -431,56 -97,16 

 

Tabulka 6 Horizontální analýza VZZ [tis. Kč] 

ABSOLUTNÍ ZMĚNA v tis. Kč 

Období 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 22 847 -13 705 -83 240 25 878 

Provozní HV -5 137 11 549 -13 577 -3 836 

Finanční HV 2 771 -3 735 -56 869 54 834 

HV za běžnou činnost -1 581 5 394 -67 983 50 749 

 

 

Graf 7 Horizontální analýza VZZ [tis. Kč] 
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Z tabulky 6 lze vyčíst pokles tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, tržby 

začínají klesat v roce 2008 a největší pokles byl zaznamenán v roce 2009, v roce 2010 byl 

zaznamenán nárůst tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, což má za následek nárůst 

jak finančního HV, tak HV za běžnou činnost.  

Z grafu 7 můžeme vidět prudký pokles tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

v roce 2009 a největší pokles výsledku hospodaření. 
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4 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

4.1  Teoretická část 
 

Vertikální analýza sleduje proporcionalitu položek účetních výkazů vůči základní 

veličině. Vertikální analýza spočívá v tom, že zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek 

ke zvolené základně. Pracuje s účetními výkazy odshora dolů, proto ji nazýváme vertikální 

analýzou. Při analýze rozvahy jsou jednotlivé položky vyjádřeny jako procento 

z celkových aktiv, celkových pasiv, tedy z bilanční sumy. Ve výkazu zisku a ztráty se jako 

základ pro procentní vyjádření určité položky bere obvykle velikost tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Vertikální analýza je vhodným nástrojem pro meziroční a 

mezipodnikové srovnávání [3]. 

Hledá odpovědi na otázky: 

Mění se při vývoji firmy vzájemné proporce položek? 

Je struktura majetku, kapitálu a tvorby zisku stabilní nebo dochází k vývoji? 

Cílem vertikální analýzy je určit: 

- podíl jednotlivých majetkových položek na celkových aktivech, 

- podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech, 

- podíl jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty na tržbách.   

Výpočet pro vertikální analýzu: 

   í           
  

∑  
 [%]        (3) 

4.2  Praktická část 
 

Vertikální analýza rozvahy je rozdělena na vertikální analýzu aktiv (majetkové 

části) a vertikální analýzu pasiv (kapitálové struktury). Vertikální analýza se zabývá 

vyjadřováním jednotlivých položek jako procentní podíl ke zvolené základně, která 

představuje 100 % [5]. Údaje jsou čerpány z účetních výkazů za období 2006 – 2010, tj. 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 
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4.2.1  Vertikální analýza aktiv 

 

U vertikální analýzy aktiv byla zvolena za základnu celková aktiva a jednotlivé 

položky aktiv jsou vztaženy k této celkové bilanční sumě. Tabulka 7 byla sestavena dle 

rozvahy, kde je pro výpočet použit vzorec (3) výpočet podílu na celku.  

Tabulka 7 Vertikální analýza aktiv [%] 

Období 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý majetek 32,83 50,42 44,60 28,68 22,47 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 0,00 0,00 0,00 0,32 0,19 

Dlouhodobý hmotný majetek 30,20 21,49 13,21 24,27 18,50 

Dlouhodobý finanční majetek 2,63 28,92 31,39 4,10 3,77 

Oběžná aktiva 66,83 49,36 55,18 71,07 77,28 

Zásoby 40,53 28,30 40,71 38,48 46,43 

Dlouhodobé pohledávky 0,15 0,01 0,00 0,02 0,00 

Krátkodobé pohledávky 21,11 19,99 13,33 24,86 30,16 

Krátkodobý finanční majetek 5,05 1,05 1,15 7,72 0,69 

Ostatní aktiva 0,34 0,22 0,22 0,24 0,25 
 

Z tabulky 7 lze vyčíst, jaká je struktura majetku a jak se mění v čase, původně bylo 

ve firmě v roce 2006 dlouhodobého majetku 32,83 % a oběžného majetku 66,83 %, během 

let se struktura majetku mění a v roce 2010 je v dlouhodobém majetku jen 22,47 % a 

v oběžných aktivech je vázáno 77,28 % majetku. To, že je vázáno v oběžných aktivech 

77,28% majetku, nás upozorňuje na optimalizaci jeho složek.    

 

Graf 8 Vertikální analýza celkových aktiv [%] 
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Graf 9 Vertikální analýza dlouhodobého majetku [%] 

 

 

Graf 10 Vertikální analýza oběžných aktiv [%] 

 

4.2.2 Vertikální analýza pasiv 

 

U vertikální analýzy pasiv byla zvolena za základnu celková pasiva a jednotlivé 

položky pasiv jsou vztaženy k této celkové bilanční sumě. Tabulka 8 byla sestavena dle 

rozvahy a pro výpočty je použit vzorec (3) pro výpočet podílu na celku. 

Z tabulky 8 lze vyčíst, že klesá hodnota vlastního kapitálu a převládají cizí zdroje, 

což znamená, že podnik využívá k finacování především cizí kapitál, v tomto případě 

krátkodobé závazky a bankovní úvěry.  
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Tabulka 8 Vertikální analýza pasiv [%] 

Období 2006 2007 2008 2009 2010 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 44,79 37,91 37,56 20,07 15,58 

Základní kapitál 7,01 5,71 4,64 10,92 10,05 

Rezervní fondy, fondy ze 

zisku 0,70 0,57 0,46 1,09 1,00 

Výsledek hospodaření 

minulých let 27,58 25,07 24,26 73,17 6,85 

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 9,50 6,72 8,30 -64,78 -1,69 

Cizí zdroje 55,01 61,60 62,04 79,55 83,34 

Rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky  0,00 1,16 0,97 5,39 13,22 

Krátkodobé závazky 13,77 9,80 19,90 18,34 23,01 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 41,24 50,64 41,17 55,81 47,11 

Ostatní pasiva 0,20 0,49 0,40 0,39 1,08 

 

  

Graf 11 Vertikální analýza celkových pasiv [%] 

 

Graf 12 Vertikální analýza vlastního kapitálu [%] 
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Graf 13 Vertikální analýza cizích zdrojů [%] 

  

4.2.3  Vertikální analýza zisku výkazu a ztráty 

 

Tabulka 9 Vertikální analýza VZZ [%] 

Období 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb 100 100 100 100 100 

Výkonová spotřeba 85,55 89,49 83,22 83,08 90,61 

Spotřeba materiálu a energie 78,07 80,08 75,25 76,83 82,16 

Služby 7,48 9,41 7,97 6,26 8,46 

Přidaná hodnota 15,22 11,14 17,06 17,28 10,35 

Osobní náklady 7,93 7,85 8,85 8,48 8,11 

Odpisy DHM a DNM 3,37 3,09 3,06 3,65 1,79 

Tržby z prodeje DM a materiálu 2,56 7,81 9,61 6,76 6,40 

Ostatní provozní výnosy 0,76 0,77 0,69 0,76 0,73 

Ostatní provozní náklady 0,03 0,06 0,02 0,11 3,14 

Provozní HV 5,89 3,46 8,21 4,24 1,71 

Ostatní finanční výnosy 2,54 1,49 3,48 3,31 0,87 

Ostatní finanční náklady 2,54 3,17 5,23 5,98 27,58 

Finanční HV -0,44 0,64 -0,80 -34,74 -2,08 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,55 0,21 1,18 0,30 0,39 

HV za běžnou činnost 4,90 3,89 6,23 -30,81 -0,76 

Mimořádný HV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HV za účetní období 4,90 3,89 6,23 -30,81 -0,76 

HV před zdaněním 5,45 4,10 7,41 -30,50 -0,37 

 

U vertikální analýzy jsou údaje čerpány z účetního výkazu za období 2006 – 2010, 

tj. VZZ. Tato vertikální analýza nám udává, kolika procenty se podílí jednotlivé položky 
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na tržbách, za základnu byly zvoleny tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Z tabulky 

9 je možné vyčíst, že náklady na spotřebu materiálu a energie se pohybují okolo 80 %. 

Čistý zisk se pohybuje v plusových hodnotách jen do roku 2008. Rok 2009 nebyl pro firmu 

úspěšný.  

 

Graf 14 Vertikální analýza VZZ [%] 

 

Dle výkazu zisku a ztrát byl vytvořen graf 15 na porovnání vývoje tržeb za prodané 

vlastní výrobky a služby a vývoje výkonové spotřeby, kam patří spotřeba materiálu a 

služeb. 

 

Graf 15 Vývoj tržeb a výkonové spotřeby [tis. Kč] 
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4.2.4  Ukazatel nákladovosti 

 

Haléřový ukazatel nákladovosti nepatří mezi typické ukazatele při výpočtech 

efektivnosti hospodaření podniku, má význam pro manažery podniku [6]. Porovnává se 

nákladovost tržeb a výkonů dle vzorce: 

                                          (4) 

Tento ukazatel udává, kolik korun nákladů je třeba vynaložit na 1 korunu výnosů. 

Pozitivní ukazatel je ten, který se při výpočtech vyjde menší než 1 Kč, negativní ukazatel 

je ten, který vyjde větší než 1 Kč.  

Tabulka 10 Nákladovost tržeb 

NÁKLADOVOST TRŽEB 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Ukazatel 0,86 0,89 0,83 0,83 0,91 

 

Nákladovost tržeb se od roku 2008 zvyšuje. V roce 2010 byl zjištěn ukazatel v 

hodnotě 0,91, což znamená, že podnik musí vynaložit 0,91 Kč nákladů na 1 Kč výnosů. 

Podnik by se měl zabývat kalkulací nákladů. 
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5 VÝVOJ VYBRANÝCH POMĚROVÝCH 

UKAZATELŮ 
 

Základním nástrojem pro zhodnocení finančního zdraví podniku je analýza 

poměrových ukazatelů, které stanovíme na základě účetních výkazů, tj. na základě rozvahy 

a výkazu zisku a ztrát. Jedná se o výpočet podílu mezi jednotlivými ukazateli. 

Analyzujeme tím vzájemné vazby mezi těmito ukazateli.  

Základními ukazateli pro vyhodnocení efektivnosti hospodaření podniku jsou 

ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity a ukazatele zadluženosti. 

Všechny tyto skupiny ukazatelů jsou stejně důležité [1]. 

 

5.1  Teoretická část 

5.1.1  Ukazatele rentability 

 

Ukazatel rentability je finanční ukazatel výnosnosti a návratnosti. Rentabilita je 

schopnost podniku vytvářet zisk. Ukazateli rentability se měří schopnost podniku 

vydělávat z vynaložených prostředků ve formě aktiv, kapitálu a jiných hodnot vyjádřených 

v peněžních jednotkách. Základním kritériem hodnocení výnosnosti podniku je rentabilita 

vloženého kapitálu, což znamená poměr zisku a vloženého kapitálu. Ukazatelem 

efektivnosti hospodaření podniku je přebytek výnosů nad náklady, který je ziskem 

v případě kladných hodnot, v opačném případě je ztrátou. Ukazatelé rentability nám 

ukazují, zda je efektivnější pracovat s vlastním nebo cizím kapitálem [1]. 

V praxi se používají ukazatele, kde se vyskytují tři druhy zisku: 

- EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – zisk před úroky a zdaněním, 

- EBT (Earnings Before Taxes) – zisk před zdaněním, 

- EAT (Earning After Taxes) – zisk po zdanění. 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity)  

Je zajímavý pro investory, pokud je vyšší než u obligací, pak by bylo dobré zvážit 

investici do tohoto podniku. Vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu a je zajímavý 

především pro majitele firmy nebo konkurenci, ale pro věřitele má nízkou hodnotu [3]. 

Výpočet tohoto ukazatele má mnoho nedostatků: 

- nezahrnuje informaci o rizikovosti návratnosti vlastního kapitálu, 

- měří výnosnost na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu a nikoliv tržní 

hodnoty, 

- nezohledňuje inflaci a náklady na vlastní kapitál, 

- výpočet ukazatele by měl být upraven o pohledávky vůči majitelům. 

Rentabilitu vlastního kapitálu vypočítáme dle vztahu: 

                                               (5)

                          

            

             

Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return on Assets) 

Tento ukazatel nazýváme rentabilitou aktiv, ukazuje nám, do jaké míry se daří 

společnosti generovat zisk, případně jinou alternativní veličinu poměřující firemní 

výkonnost. Rentabilita aktiv není ve svém čitateli pevně definována, jmenovatelem jsou 

vždy aktiva, tj. všechny zdroje podniku neboli pasiva [3]. Rentabilitu celkového kapitálu 

vypočítáme dle vztahu:  

 

                                  (6) 

 

 Rentabilita tržeb (ROS – Returtn on Sales) 

Rentabilita tržeb nám ukazuje, kolik korun zisku připadá na jednu korunu tržeb. 

Jestliže se tento ukazatel nevyvíjí dobře, tak se dá předpokládat, že i ostatní ukazatele na 

tom budou podobně [6]. Rentabilitu tržeb vypočítáme dle vztahu: 

 

          ž               (7) 

 

Všechny ukazatele jsou vyjádřeny v procentech. 
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5.1.2 Ukazatele likvidity  

 

Likvidita podniku je schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní hotovost 

nebo na krátkodobé finanční instrumenty a těmi krýt v požadované době všechny splatné 

závazky. Stupeň likvidity je dán stupněm likvidnosti aktiv. Likvidita závisí na tom, jak 

rychle je podnik schopen inkasovat své pohledávky, jestli má prodejné výrobky, jestli je 

schopen prodat své zásoby či majetek [3]. 

Běžná likvidita (Current Ratio) 

Tento ukazatel nám udává, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než krátkodobé 

závazky. Udává nám tedy, kolikrát je podnik schopen uspokojit pohledávky věřitelů, když 

přemění své oběžné prostředky na peněžní prostředky, proto také tento ukazatel zajímá 

krátkodobé věřitele, aby věděli, do jaké míry jsou chráněny jejich krátkodobé investice 

hodnotou majetku firmy. Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu dle odvětvových 

ukazatelů jsou v rozmezí 1,8 – 2,2. Čím je větší hodnota tohoto ukazatele, tím je 

pravděpodobněji zachována platební schopnost podniku. Jestliže podnik preferuje 

konzervativní strategii, pak je ukazatel vyšší než 2,2. Ukazatel by neměl mít nižší hodnotu 

než 1. Hodnota běžné likvidity závisí na vedení podniku, zda preferuje vysoký výnos nebo 

nízké riziko [3]. Běžná likvidita se počítá dle vztahu: 

 ěž á             ěž á          á      é  á         (8) 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) 

Pohotová (rychlá) likvidita se počítá jako běžná likvidita, ale jsou vyloučeny 

zásoby, které jsou nejméně likvidní a nejhůře se přeměňují na peněžní prostředky. 

Doporučené hodnoty pro pohotovou likviditu dle odvětvových ukazatelů jsou v rozmezí 

1,5 – 1,7. Pohotová likvidita se počítá dle vztahu: 

       á              ěž á         á        á      é  á       (9) 

Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) 

Okamžitá (hotovostní) likvidita nám sděluje, jak je podnik schopen okamžitě hradit 

své krátkodobé závazky. Na úhradu závazků se používají peníze v hotovosti, na běžných 
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účtech v bance a krátkodobé obchodovatelné cenné papíry. Doporučené hodnoty pro 

okamžitou likviditu dle odvětvových ukazatelů jsou v rozmezí 0,4 – 0,7. Okamžitá 

likvidita se počítá dle vztahu: 

    ž  á                č í           á      é  á                (10)

         

Ukazatelé likvidity se vyjadřují v číselných jednotkách. 

5.1.3 Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatel zadluženosti porovnává vlastní a cizí zdroje, hodnotí finanční strukturu 

podniku a hodnotí vložený kapitál z hlediska vlastnictví. Zadluženost podniku znamená, že 

podnik využívá k financování aktiv cizí zdroje. Jestliže podnik financuje jen z vlastního 

kapitálu, snižuje tak celkovou výnosnost podniku. Ukazatel zadluženosti ovlivňují daně, 

riziko, typ aktiv a stupeň finanční volnosti podniku [1]. 

Podíl VK na aktivech (Equity Ratio) 

Patří mezi důležité ukazatele k hodnocení finanční stability podniku, udává 

dlouhodobou finanční stabilitu podniku a jak je podnik schopen krýt svůj majetek 

vlastními zdroji. Čím je tento ukazatel vyšší, tím je nižší riziko pro věřitele. Neúměrně 

vysoký ukazatel, tj. financování z vlastního kapitálu vede ke snížení výnosnosti vložených 

prostředků [1]. Podíl VK na aktivech vypočítáme dle vztahu: 

   í        í        á                     í      á                          (11) 

 

Dlouhodobá zadluženost 

Tento ukazatel udává, jaká výše aktiv je financována dlouhodobým cizím 

kapitálem, kam patří dlouhodobé závazky, bankovní úvěry a rezervy [1]. Dlouhodobou 

zadluženost vypočítáme dle vztahu:  

                                                                       (12)
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Celková zadluženost (Total Debt to Total Assets) 

Tento ukazatel slouží pro hodnocení přiměřené zadluženosti podniku. Celkovou 

zadluženost ovlivňuje věřitelské riziko a výnosnost podniku. Při pozitivním vývoji by měl 

být tento ukazatel < 60 %, při negativním vývoji je tento ukazatel > 60 %. Pro věřitele jsou 

vyšší hodnoty tohoto ukazatele rizikem [1]. Celkovou zadluženost vypočítáme dle vztahu: 

      á      ž         í                                   (13) 

 

5.1.4 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity patří mezi další poměrové ukazatele, které udávají, jak je podnik 

schopen využít majetkové části. Upozorní nás na přebytečnou kapacitu nebo nedostatek 

produktivních aktiv. Těmito ukazateli sledujeme rychlost obratu, tj. počet obrátek za určité 

období, čím je počet těchto obrátek vyšší, tím je majetek vázán kratší dobu a zvyšuje se 

zisk. Dále sledujeme doby obratu, které udávají průměrnou dobu jedné obrátky majetku. 

Podnik se snaží tyto doby obratu co nejvíce zkrátit, aby se zvýšil počet obrátek, takže se 

snaží maximalizovat počet obrátek a zároveň minimalizovat doby obratu [3]. 

Obrat celkových aktiv (Total Assets Turnover Ratio) 

Tento ukazatel nám udává, kolik korun tržeb připadá na jednu korunu aktiv 

(kolikrát se celková aktiva podniku obrátí za rok). Udávají nám intenzitu využívání 

majetku celkem [2]. Znakem efektivního využívání majetku je vyšší hodnota tohoto 

ukazatele.  Tento ukazatel vypočítáme dle vztahu: 

              ž                          (14) 

Doba obratu aktiv  

Tento ukazatel nám udává počet dní, jak rychle dojde k obratu majetku k tržbám. 

Nejlepší pro podnik je co nejkratší doba tohoto obratu [2]. Tento ukazatel vypočítáme dle 

vztahu: 

                               ž                 (15) 
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Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 

Tento ukazatel nám udává průměrný počet dní, kdy jsou zásoby vázány v podniku 

do té doby, než jsou spotřebovány nebo prodány. Udává nám tedy počet dnů, za které je 

podnik schopen zásoby přeměnit na peníze nebo pohledávky [2]. Dobu obratu zásob 

vypočítáme dle vztahu: 

             á     á           ž                (16) 

Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) 

Tento ukazatel nám udává, kolik uplyne dní, během kterých je inkaso peněz za 

tržby zadrženo v pohledávkách. Podnik tím poskytuje svým odběratelům bezúročný 

dodavatelský úvěr. Pokud tento ukazatel překračuje doby splatnosti, pak je nutné zaměřit 

se na platební kázeň odběratelů [2]. Dobu obratu pohledávek vypočítáme dle vztahu: 

                  á          á          ž               (17) 

Doba obratu závazků (Creditors Payment Period) 

Tento ukazatel nám udává počet dní, po které podnik využívá bezúročný obchodní 

úvěr, tzn. dobu, kdy zůstávají závazky neuhrazeny. Hodnota tohoto ukazatele by měla být 

vyšší než hodnota doby obratu pohledávek, tzn., aby se podnik snažil co nejvíce využívat 

bezúročných obchodních úvěrů [2]. Dobu obratu závazků vypočítáme dle vztahu: 

             á    ů   á            ž                (18) 

5.2 Praktická část 
 

Potřebné údaje jsou čerpány z účetních výkazů, tj. z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

za období 2006 – 2010. 

5.2.1 Ukazatele rentability 

 

Pro výpočet ROE je použit vzorec (5), pro výpočet ROA je použit vzorec (6) a pro 

výpočet ROS je použit vzorec (7).   
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Tabulka 11 Ukazatele rentability [%] 

UKAZATELE RENTABILITY v % 

  2006 2007 2008 

ROE 21,22 17,72 22,09 

ROA 9,50 6,72 8,30 

 ROS 4,90 3,89 6,23 

 

 

 

Graf 16 Ukazatele rentability [%] 

 

Z tabulky 11 a z grafu 16 lze vidět, že ukazatel rentability celkového kapitálu ROA 

se pohyboval od 6,7 % do 9,5 %.  Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE vykazoval 

hodnoty od 17,7 % do 22,09 %. Ukazatel rentability tržeb vykazoval hodnoty 3,89 % - 

6,23%. Rentabilita je spočítána pouze za období 2006 – 2008, protože od roku 2009 je 

podnik ve ztrátě. 

5.2.2  Ukazatele likvidity 

 

Pro výpočet běžné likvidity je použit vzorec (8), pro výpočet pohotové likvidity je 

použit vzorec (9) a pro výpočet okamžité likvidity je použit vzorec (10). 
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Tabulka 12 Ukazatele likvidity 

UKAZATELE LIKVIDITY  

  2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 4,85 5,04 2,77 3,88 3,36 

Pohotová likvidita 1,91 2,15 0,73 1,78 1,34 

Okamžitá likvidita 0,37 0,11 0,06 0,42 0,03 

 

 

Graf 17 Ukazatele likvidity 

  

Z tabulky 12 a z grafu 17 lze vyčíst, jak se vyvíjely hodnoty u sledovaných likvidit. 

Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou 1,8 – 2,2. Ve sledovaném účetním období 

2006 – 2010 dosahuje běžná likvidita vyšších hodnot, což svědší o špatném rozložení 

finančních prostředků. Doporučené hodnoty pro pohotovou likviditu jsou 1,5 – 1,7, 

v tomto případě jsou tyto hodnoty vyhovující, jestliže odečteme od oběžných aktiv zásoby, 

které jsou na peníze nejhůře přeměnitelné. Doporučené hodnoty pro okamžitou likviditu 

jsou 0,4 – 0,7. Tento ukazatel nám udává schopnost podniku dostát závazků, které jsou 

splatné. Nízké hodnoty jsou způsobeny vyššími krátkodobými závazky a bankovními 

úvěry. 

5.2.3 Ukazatele zadluženosti 

 

 Podíl VK na aktivech je vypočten podle vzorce (11), pro výpočet dlouhodobé 

zadluženosti byl použit vzorec (12) a pro výpočet celkové zadluženosti byl použit vzorec 

(13).     
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Tabulka 13 Ukazatele zadluženosti [%] 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI V % 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Podíl VK na aktivech 45 38 38 20 16 

Celková zadluženost 55 62 62 80 83 

Dlouhodobá zadluženost 5 3 1 5 13 

 

 

Graf 18 Ukazatele zadluženosti [%] 

 

Z tabulky 13 a grafu 18 lze zjistit dlouhodobou zadluženost, která se pohybuje 

v hodnotách 1 % - 5 % v letech 2006 – 2009. V roce 2010 dlouhodobá zadluženost dosáhla 

13 %. Celková zadluženost se pohybuje od 55 % - 83 %. Celková zadluženost udává, jaká 

část majetku je financována cizími zdroji, celková zadluženost neustále stoupá, což je 

způsobeno krátkodobými bankovními úvěry a krátkodobými závazky. 

5.2.4  Ukazatele aktivity 

 

Pro výpočet obratu celkových aktiv byl použit pro výpočet vzorec (14), pro výpočet 

doby obratu aktiv byl použit vzorec (15), pro výpočet doby obratu zásob byl použit vzorec 

(16), pro výpočet doby obratu (splatnosti) pohledávek byl použit vzorec (17) a pro výpočet 

doby obratu (splatnosti) závazků byl použit vzorec (18).  
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Tabulka 14 Obrat aktiv 

Obrat celkových aktiv 

2006 2007 2008 2009 2010 

2,08 1,97 1,55 2,37 2,43 

 

Tabulka 15 Ukazatele aktivity [dny] 

UKAZATELE AKTIVITY 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Doba obratu aktiv 175,86 185,29 235,17 154,29 150,12 

Doba obratu zásob 71,27 52,44 95,73 59,37 69,7 

Doba obratu pohledávek 37,39 37,04 31,35 38,38 45,28 

Doba obratu závazků 24,22 20,31 49,09 36,62 54,39 

 

 

Graf 19 Ukazatele aktivity [dny] 

 

Z tabulky 14, 15 a grafu 19 lze zjistit, že obrat celkových aktiv se pohybuje 

v hodnotě 2, což nám udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Doporučená hodnota 

je minimálně hodnota 1. Doba obratu aktiv se vyjadřuje ve dnech a udává, za jak dlouho 

dojde k obratu aktiv na tržby. Hodnoty se pohybují od 150 dní do 235 dní. Nejlepší 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2010. Doba obratu zásob je také vyjádřena ve dnech a udává 

průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku až do jejich prodeje nebo spotřeby. 

Hodnoty se pohybují v rozmezí 52 – 96 dní. Tento ukazatel vyšel vysoký, což není pro 
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podnik příliš pozitivní, protože jsou v podniku vázány skladové zásoby. Doba obratu 

pohledávek nám udává, jak dlouho musí podnik čekat, než dostane zaplaceno za prodané 

výrobky. Hodnoty doby obratu pohledávek se pohybují v rozmezí 31 – 45 dní. Tento 

ukazatel by měl být co nejnižší. V roce 2010 došlo k nárůstu, což pro podnik není dobré, 

protože odběratelé platí pozdě. Doba obratu závazků udává počet dní, kdy podnik čerpá od 

dodavatelů bezúročný obchodní úvěr. Tento ukazatel by měl být naopak co nejvyšší. 

V tomto podniku došlo k nárůstu doby obratu závazků, což je pro podnik pozitivní, neboť 

využívá bezúročný obchodní úvěr od svých dodavatelů.  
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6 ZHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ 
 

V této kapitole jsou zhodnoceny zjištěné skutečnosti, které se týkají společnosti 

Fluorit Teplice, s.r.o. za sledované období 2006 – 2010. Následující období nejsou 

k dispozici, proto jsou provedeny výpočty jen do roku 2010. Jsou vypočteny absolutní a 

poměrové ukazatele.  

V horizontální analýze aktiv byl v roce 2009 zaznamenán největší pokles 

dlouhodobého majetku, převážně finančního a oběžného majetku, především zásob. Pokles 

dlouhodobého finančního majetku je způsoben půjčkami a úvěry, které si podnik vzal 

v roce 2007 a v roce 2008. V horizontální analýze pasiv došlo k největšímu poklesu 

celkových pasiv v roce 2009, což je způsobeno úbytkem vlastního kapitálu a výsledkem 

hospodaření za běžné období, který vyšel ve ztrátě. Dalším důvodem poklesu celkových 

pasiv v roce 2009 je pokles cizích zdrojů, především krátkodobých závazků a bankovních 

úvěrů. Podnik začíná více využívat dlouhodobé závazky a zadlužuje se dlouhodobě. 

V horizontální analýze VZZ byl zjištěn největší pokles tržeb za prodej vlastních výrobků a 

služeb v roce 2009, což bylo způsobeno probíhající hospodářskou krizí. 

U vertikální analýzy aktiv bylo zjištěno, že dlouhodobý majetek rostl v obdobích 

2006 – 2008, od roku 2009 stále klesá. Zvyšuje se oběžný majetek, především zásoby, což 

znamená, že podnik má více skladových zásob. U vertikální analýzy pasiv byl zjištěn 

neustálý pokles vlastního kapitálu a růst cizích zdrojů, takže podnik využívá k financování 

cizí zdroje, především krátkodobé závazky, bankovní úvěry a dlouhodobé závazky. U 

vertikální analýzy VZZ bylo zjištěno, že největší procentní podíl na výnosech mají tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb a největšími náklady jsou spotřeba materiálu a energie, 

které od roku 2008 zaznamenaly nárůst, tento nárůst se týká i služeb. Při porovnání 

nákladů na spotřebu materiálu, energie a služeb bylo zjištěno, že tyto náklady se zvyšují, 

ale tržby ve všech letech převyšují tyto náklady. Podnik by se měl zabývat optimalizací 

nákladů. 

Z poměrových ukazatelů jsou vypočteny ukazatele rentability pouze za účetní 

období 2006 – 2008, protože v dalších letech byl podnik ve ztrátě. Ukazatel ROE se 

pohybuje v hodnotách 17,72 % – 22,09 %, tento ukazatel udává, kolik čistého zisku 
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připadá na 1 Kč investovanou vlastníky firmy. Ukazatel ROA se pohybuje od 6,72 % - 

9,50 %, tento ukazatel poměřuje zisk s vloženými prostředky bez ohledu na to, zda je 

financován z vlastního nebo cizího kapitálu. Ukazatel ROS se pohybuje v hodnotách 3,89 

% - 6,23 %, tento ukazatel udává, kolik korun zisku utvoří podnik z 1 Kč tržeb. 

 Běžná likvidita dosahuje vyšších hodnot, což svědčí o špatném rozložení 

finančních prostředků. Běžná likvidita udává, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než 

krátkodobé závazky. Hodnoty pro pohotovou likviditu jsou vyhovující, protože jsou 

odečteny zásoby, kterých má podnik velké množství.  

 Celková zadluženost podniku neustále stoupá, což je způsobeno financováním 

cizími zdroji, především krátkodobými závazky a bankovními úvěry. Dlouhodobá 

zadluženost se zvýšila v roce 2010 na 13 %. 

Doba obratu zásob dosahuje vysokých hodnot, což není pro podnik pozitivní, 

protože jsou v podniku vázány skladové zásoby. Doba splatnosti pohledávek také roste, 

což znamená, že odběratelé platí pozdě a podnik jim poskytuje obchodní úvěr. Pozitivní 

pro podnik je, že doba obratu závazků roste, což znamená, že podnik využívá bezúročného 

bankovního úvěru. 
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7 ZÁVĚR 
 

Cílem předkládané bakalářské práce bylo zhodnocení efektivnosti hospodaření 

společnosti Fluorit Teplice, s.r.o., která se zabývá zpracováním nerostných surovin. Toto 

zhodnocení bylo provedeno na základě účetních výkazů, tj. rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

za období 2006 - 2010, za následující období nejsou účetní výkazy k dispozici. Jednotlivé 

kapitoly jsou rozděleny na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou 

popsány definice a způsoby výpočtů. Praktická část je zaměřena na aplikaci absolutních a 

poměrových ukazatelů u dané společnosti. 

Pro zhodnocení efektivnosti hospodaření této společnosti byla použita metoda 

absolutních ukazatelů, mezi které patří horizontální a vertikální analýza. Tyto výpočty 

upozornily na problémové oblasti v podniku, proto byly provedeny další výpočty 

poměrových ukazatelů, mezi které patří ukazatele rentability, likvidity, aktivity a 

zadluženosti. Ukazatele rentability byly vypočteny pouze do roku 2008, protože od roku 

2009 byl podnik ve ztrátě. Běžná likvidita dosahovala vyšších hodnot, než jsou doporučené 

hodnoty odvětvových ukazatelů v rozmezí 1,8 – 2,2, což je příčinou špatného rozložení 

finančních prostředků. Okamžitá likvidita dosahovala nízkých hodnot, než jsou 

doporučené hodnoty odvětvových ukazatelů v rozmezí 0,4 – 0,7, které jsou způsobeny 

vyššími krátkodobými závazky a bankovními úvěry. Doporučené hodnoty odvětvových 

ukazatelů u pohotové likvidity jsou v rozmezí 1,5 – 1,7, v tomto případě jsou výsledky 

vyhovující. Celková zadluženost podniku neustále stoupá, v roce 2010 dosáhla hodnoty 83 

% a roste i dlouhodobá zadluženost. Doba obratu zásob dosahovala v roce 2008 až 96 dní, 

to znamená, že podnik má vysoké skladové zásoby. Doba splatnosti pohledávek roste, což 

znamená, že odběratelé platí pozdě a podnik jim poskytuje bezúročný obchodní úvěr. Doba 

splatnosti závazků také roste, což je pro podnik pozitivní. Z ukazatele nákladovosti 

vyplynulo, že náklady se navyšují, proto je nutné věnovat se kalkulacím nákladů. 

Podniku bych doporučila zaměřit se na optimální rozdělení finančních prostředků, 

aby likvidita nedosahovala zbytečně vyšších hodnot. Podnik by se měl zaměřit na 

zkvalitňování služeb, zavádění nových technologií, modernizaci a optimalizaci nákladů, 

protože většina výnosů plyne z vlastních výrobků a služeb. 
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Závěrem lze konstatovat, že společnost Fluorit Teplice, s.r.o. byla ve sledovaném 

období 2006 – 2010 stabilní s výjimkou roku 2009, kdy společnost dosahovala ve výsledku 

hospodaření ztráty, což bylo způsobeno probíhající hospodářskou krizí. V roce 2010 

vykazuje podnik vyššího výsledku hospodaření za běžné účetní období, nicméně stále 

dosahuje ztráty. 
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Příloha č. 1 Rozvaha za účetní období 2006 – 2010 [v tis. Kč] 

Označení AKTIVA ROK 

    2006 2007 2008 2009 2010 

  AKTIVA CELKEM 125 629 154 174 189 885 80 631 87 573 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 41 240 77 731 84 682 23 127 19 676 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 255 169 

B.I. 1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 0 0 0 0 0 

3. Software 0 0 0 0 169 

4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

5. Goodwill 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 37 936 33 138 25 075 19 568 16 202 

B.II. 1. Pozemky 3 712 3 528 3 411 3 411 3 411 

2. Stavby 9 626 9 143 9 837 9 874 9 345 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 23 018 18 958 11 827 6 284 3 447 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 

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

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 579 1 509 0 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 



 
 

   
 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 3 305 44 593 59 607 3 305 3 305 

B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 5 324 5 386 0 0 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 

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

4. 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný 

vliv 0 35 964 50 916 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 83 959 76 102 104 787 57 308 67 678 

C.I. Zásoby 50 912 43 638 77 295 31 029 40 658 

C.I. 1. Materiál 38 452 39 317 73 616 28 159 31 448 

2. Nedokončená výroba a polotovary 0 86 0 0 0 

3. Výrobky 4 094 4 235 3 680 2 870 3 408 

4. Zvířata 0 0 0 0 0 

5. Zboží 0 0 0 0 0 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 8 367 0 0 0 5 801 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 183 21 0 15 0 

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

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a sdružení 0 0 0 0 0 

5. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

6. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

7. Odložená daňová pohledávka 183 21 0 15 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 26 526 30 821 25 315 20 042 26 413 



 
 

   
 

C.III. 1. Pohledávky z obchodního styku 26 305 29 493 24 518 18 243 23 965 

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a sdružení 0 0 0 0 0 

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

6. Stát- daňové pohledávky 126 819 0 1 273 1 962 

7. Ostatní poskytnuté zálohy 95 510 799 527 488 

8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

9. Jiné pohledávky 0 0 -2 -1 0 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 6 339 1 622 2 177 6 222 607 

C.IV. 1. Peníze 60 229 261 31 49 

2. Účty v bankách 6 278 1 393 1 916 6 191 557 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

D.I. Časové rozlišení 429 340 416 196 220 

D.I. 1. Náklady příštích období 73 13 37 21 27 

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 356 327 379 175 193 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

Označení PASIVA ROK 

    2006 2007 2008 2009 2010 

  PASIVA CELKEM 125 629 154 174 189 885 80 631 87 573 

A. Vlastní kapitál 56 272 58 450 71 315 16 180 13 647 

A.I. Základní kapitál 8 802 8 802 8 802 8 802 8 802 

A.I. 1. Základní kapitál 8 802 8 802 8 802 8 802 8 802 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0 0 0 0 0 

3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy   -242 -180 -273 -554 

A.II. 1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy   -242 -180 -273 -554 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 

A.III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. Fondy ze 

zisku 880 880 880 880 880 

A.III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 880 880 880 880 880 

2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 34 650 38 650 46 059 59 000 6 000 

A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 34 650 38 650 46 059 59 000 6 000 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 11 940 10 359 15 753 -52 230 -1 481 

B. Cizí zdroje 69 109 94 970 117 808 64 139 72 984 

B.I. Rezervy 0 0 0 0 0 

B.I. 1. Rezerva podle zvláštních předpisů 0 0 0 0 0 

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



 
 

   
 

3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 0 1 785 1 846 4 350 11 576 

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

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 1 875 

3. Závazky  - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a sdružení 0 1 785 1 806 3 350 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

9. Jiné závazky 0 0 0 1 000 8 950 

10. Odložený daňový závazek 0 0 40   751 

B.III. Krátkodobé závazky 17 303 15 111 37 792 14 789 20 150 

B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů 14 020 9 467 31 088 13 127 14 275 

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

3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a sdružení 92 3 329 2 180 62 112 

5. Závazky k zaměstnancům 763 866 1 339 751 719 

6. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrvatního 

pojištění 500 570 562 462 481 

7. Stát - daňové závazky a dotace 1 915 876 2 368 153 130 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 68 

9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 13 3 255 179 4 302 

11. Jiné závazky 0 0 0 54 63 



 
 

   
 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 51 806 78 073 78 169 45 000 41 258 

B.IV. 1. Bankovní úvěry dlohodobé 6 000 3 000 0 0 0 

2. Běžné bankovní úvěry 45 806 75 073 78 169 45 000 41 258 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C.I. Časové rozlišení 248 755 763 312 942 

C.I. 1. Výdaje příštích období  183 690 699 312 942 

2. Výnosy příštích období 0 65 65 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty za účetní období 2006 – 2010 [tis. Kč] 

Označení  Text ROK 

    2006 2007 2008 2009 2010 

I. Tržby z prodeje zboží 0 0 0 0 0 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 

  (+)Obchodní marže 0 0 0 0 0 

II. Výkony 245 502 268 129 253 461 170 142 197 290 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 243 626 266 473 252 768 169 528 195 406 

II.2. Změna stavu zásob vlastní výroby -896 162 -607 -689 489 

II.3. Aktivace 2 772 1 493 1 300 1 304 1 395 

B. Výkonová spotřeba 208 413 238 456 210 344 140 848 177 063 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 190 201 213 382 190 197 130 240 160 538 

B.2. Služby 18 212 25 075 20 148 10 608 16 524 

  (+)Přidaná hodnota 37 089 29 672 43 117 29 295 20 228 

C. Osobní náklady 19 309 20 918 22 366 14 382 15 852 

C.1. Mzdové náklady 14 186 15 329 16 532 10 732 11 667 

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0 

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 948 5 361 5 562 3 469 3 957 

C.4. Sociální náklady 175 228 273 181 228 

D. Daně a poplatky 488 813 899 1 098 916 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8 203 8 240 7 739 6 196 3 495 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 6 225 20 816 24 292 11 460 12 498 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 202 5 660 5 604 0 0 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 6 023 15 156 18 688 11 460 12 498 

F. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 3 505 13 903 17 356 9 959 10 192 



 
 

   
 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 162 184 376 0 0 

F.2. Prodaný materiál 3 343 13 719 16 980 9 959 10 192 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti -752 -692 0 3 037 -5 771 

IV. Ostatní provozní výnosy 1 853 2 061 1 753 1 287 1 432 

H. Ostatní provozní náklady 68 158 42 188 6 128 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 14 347 9 210 20 759 7 182 3 346 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 4 050 8 550 4 500 2 250 0 

VII.1. Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách 4 050 8 550 4 500 2 250 0 

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

K Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 54 566 -49 554 

X. Výnosové úroky 8 171 1 903 1 0 

N. Nákladové úroky 2 048 2 540 4 016 2 049 1 415 

XI. Ostatní finanční výnosy 3 114 3 982 8 800 5 610 1 700 

O. Ostatní finanční náklady 6 186 8 454 13 213 10 140 53 900 

VII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 

P Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -1 062 1 709 -2 026 -58 895 -4 061 



 
 

   
 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 1 345 560 2 981 516 766 

Q.1. splatná 2 003 399 2 920 571   

Q.2. odložená -658 162 61 -55 766 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 11 940 10 359 15 753 -52 230 -1 481 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

S.1. splatná 0 0 0 0 0 

S.2. odložená 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

T. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 11 940 10 359 15 753 -52 230 -1 481 

 


