
Příloha 1: Poměrové ukazatele 

Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatelů jako metodického nástroje analýzy 

finančního stavu podniku jich bylo navrženo velké množství, některé ukazatele se navzájem 

liší pouze drobnými modifikacemi. Základními oblastmi ukazatelů finanční analýzy jsou 

ukazatele finanční stability a zadluženosti, ukazatele rentability, likvidity, aktivity (obratu), a 

ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu. 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. 

 

                                      
               

             
  (1)  

 

Tento ukazatel udává, do jaké míry je podnik schopen krýt své prostředky (majetek) 

vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Zvyšování tohoto ukazatele 

znamená upevňování finanční stability. Je třeba vzít v úvahu, že neúměrně vysoký ukazatel 

může vést k poklesu výnosnosti vložených prostředků. 

Stupeň krytí stálých aktiv (Equity ratio) 

               
                  

            
  (2)  

 

Je zde poměřován dlouhodobý kapitál (vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál) ke 

stálým aktivům. Stálá aktiva firmy, její dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek, 

by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Čím jsou oba ukazatele vyšší, tím lepší je i finanční 

stabilita firmy. Stupeň krytí stálých aktiv by měl dosahovat alespoň hodnoty 100%, tj. veškerá 

stálá aktiva by měla být kryta dlouhodobým kapitálem. 

 

 



Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu Debt/ equity ratio 

                 ⁄  
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Akceptovatelná zadluženost vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje firmy a postoji 

vlastníků k riziku. U stabilních společností by se měla pohybovat přibližně v pásmu od 80% - 

do 120%. 
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 O zisk před úroky a daněmi EBIT se dělí věřitelé a vlastníci, proto i použití ukazatelů 

úrokového krytí v této podobě má svůj smysl. Na základě docílených hodnot tohoto ukazatele 

lze usoudit na efektivní vývoj hospodaření podniku. Je – li hodnota rovna 100%, znamená to, 

že podnik vydělá pouze na úroky, tedy vytvořený zisk je nulový. Je–li hodnota ukazatele nižší 

než 100%, znamená to, že podnik si nevydělá ani na úroky. 

 

Ukazatele rentability 

Základním kritériem hodnocení rentability (výnosnosti, míry zisku) je rentabilita 

vloženého kapitálu, Rentabilita vloženého kapitálu je obecně definována jako poměr zisku a 

vloženého kapitálu. Rozlišuje se podle toho, jaký typ kapitálu je použit. 
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Tento ukazatel je považován za klíčové měřítko rentability, protože poměřuje zisk (EBIT 

= zisk před úhradou úroků a daní) s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu 

na to, z jakých zdrojů jsou financovány. 

   Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE  
(6)  



 
   

               
  

Tento poměrový ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů i jejich 

zhodnocení v zisku (EAT = zisk po zdanění). Nárůst ukazatele muže způsobit větší vytvořený 

zisk společnosti, pokles úrokové míry cizího kapitálu, snížení podílu vlastního kapitálu na 

celkovém kapitálu. Poklesne –li ukazatel rentability proto, že došlo ke zvýšení podílu 

vlastního kapitálu na celkových zdrojích (např. kumulace nerozděleného zisku z předchozích 

účetních období. Signalizuje to chybnou investiční politiku společnosti, která nechává zahálet 

vytvořené prostředky. 
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Tento ukazatel vyjadřuje množství zisku na 1 Kč tržeb, udává ukazatel rentability tržeb. 

Je vhodný pro srovnání v čase a mezipodnikové porovnání. 

 

Ukazatele likvidity 

Likvidita znamená schopnost podniku hradit své závazky. 

Ukazatel celkové likvidity (Current ratio) 
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Poměřuje se objem oběžných aktiv jako potencionální objem peněžních prostředků 

s objemem závazků splatných v blízké budoucnosti. Za přiměřenou výši tohoto ukazatele se 

považuje rozmezí od 1,5 do 2,5. Nejdůležitější je srovnání s podniky s obdobným 

charakterem činnosti či s průměrem za odvětví. 

Ukazatel pohotové likvidity (Quick Ratio – Acid Test Ratio) 
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Do OA se berou v úvahu jen pohotové prostředky tj. pokladní hotovost, peníze na na 

bankovních účtech obchodovatelné cenné papíry, pohledávky (po korekci opravnou položkou 

k pohledávkám). Doporučená hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 

1.0 do 1.5. Růst by měl signalizovat předpokládané zlepšení finanční a platební situace a 

naopak. 

 

Ukazatel okamžité likvidity (Cash Ratio) 

 

Nejlikvidnější prostředky tvoří peníze na účtech, peníze v hotovosti a šeky. Ukazatel je 

poměrně nestabilní a slouží zejména k dokreslení úrovně likvidity podniku. 

 

Ukazatel čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) 
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ČPK představuje část oběžného majetku, která se během roku přemění v pohotové 

peněžní prostředky a po splácení krátkodobých závazků může být použita k uskutečnění 

podnikových záměrů. Představuje teda část oběžného majetku, která je finančně kryta 

dlouhodobými zdroji. 

Pokud má mít podnik zajištěnu likviditu, pak krátkodobá aktiva mají být vyšší než 

krátkodobé závazky. Jinak řečeno dlouhodobé zdroje, tj. vlastní kapitál a dlouhodobé závazky 

mají převyšovat dlouhodobá (fixní) aktiva. Jestliže se dlouhodobým kapitálem financuje 

krátkodobý oběžný majetek, hovoříme o překapitalizování podniku. Opačně, jestliže 

krátkodobý cizí kapitál se podílí na krytí dlouhodobého fixního majetku, hovoříme o 
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podkapitalizování podniku. Tento jev je mnohem nebezpečnější. ČPK má bezprostřední vliv 

na likviditu podniku 

 

Ukazatele aktivity 

Jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní vázanosti kapitálu. 

Doba obratu zásob DOZ (dny) 
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Je žádoucí udržovat dobu obratu zásob na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši. 

 

Doba obratu pohledávek DOP (dny) 
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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. 

 

Doba obratu závazků DOZV (dny) 
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Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. 

Charakterizuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům. 

  



Příloha 2: Přidaná hodnota na zaměstnance 

Přidaná hodnota (v tis. Kč): 

 2007 2008 2009 

Lázně Luhačovice, a. s. 212 266 207 019 238 948 

Sirnaté Lázně Ostrožská Nová Ves, s. r. o 26314 30 089 37 129 

 Lázně Kostelec u Zlína s. r. o 7 502 10 193 11 597 

Zdroj: VZZ Lázně Luhačovice, a. s., Sirnaté Lázně Ostrožská Nová Ves, s. r. o, Lázně 

Kostelec u Zlína s. r. o. 

Počet zaměstnanců: 

 2007 2008 2009 

Lázně Luhačovice, a. s. 546,90 522,10 489,80 

Sirnaté Lázně Ostrožská Nová Ves, s r. o 61,82 62,24 66,57 

 Lázně Kostelec u Zlína s. r. o 20,60 25,20 26,55 

Zdroj: Výroční zprávy Lázně Luhačovice, a. s., Sirnaté Lázně Ostrožská Nová Ves, s r. o, 

interní zdroj Lázně Kostelec u Zlína s. r. o. 

Přidaná hodnota na zaměstnance: 

 2007 2008 2009 

Lázně Luhačovice, a. s. 388,13 396,51 487,85 

Sirnaté Lázně Ostrožská Nová Ves, s r. o 425,66 483,44 557,74 

 Lázně Kostelec u Zlína s. r. o 364,17 404,48 436,80 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 



Příloha 3: Procento osobních nákladů z tržeb a průměrná měsíční 

mzda 

Procento osobních nákladů z tržeb 

Rok 2009 Luhačovice, a. s. Sirnaté lázně ONV 

s r.o 

Lázně Kostelec u Zlína 

Tržby celkem  385 667 56 245 27 845 

Osobní náklady 139 810 21 087 7 454 

%  osobních nákladů z tržeb 36,3 37,5 26,8 

Zdroj: vlastní 

 

Průměrná měsíční mzda 

Rok 2009 Luhačovice, a. s. Sirnaté lázně ONV 

s r.o 

Lázně Kostelec u Zlína 

Mzdové náklady  104 698 16 007 5 620 

 
Počet pracovníků 489,8 66,57 26,55 

Průměrná měsíční mzda 17,813 20,038 17,640  

Zdroj: vlastní 

  



Příloha 4: Obrázky lázní 

Lázeňský dům Luhačovice 

 

 Hotel - Lázně Kostelec u Zlína 

 



Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves 

 

 

 

 



 


