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ANOTACE 

Tématem diplomové práce je „Finanční analýza společnosti Ekoselect, a.s.“.  

První část se věnuje zmiňované třídírně odpadu, jejímu profilu a filosofii, popisu 

technologického postupu při třídění, způsobu evidence odpadů a konkurenci. Následuje 

teorie z oblasti finanční analýzy. V další části jsou vysvětleny metody finanční analýzy, 

kde jsou po praktické stránce provedeny horizontální a vertikální analýza rozvahy firmy 

Ekoselect, a.s. za období od roku 2005 do roku 2009. Dále jsou na základě teoretické 

části vypočítány poměrové ukazatelé rentability, likvidity, aktivity, zadluţenosti a 

produktivity práce podniku za sledované pětileté období. V závěru práce je zařazeno 

doporučení budoucích kroků vedoucích k lepšímu hospodaření analyzované společnosti. 

Klíčová slova: Finanční analýza, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele,       

Ekoselect, a.s. 

 

 

 

SUMARRY 

The subject matter of  diploma work is ,,Finantial analysis of Ekoselect company, 

Inc.“. First part pays attantion to the mentioned scrab separator, its profile and 

phylosophy, the description of the technological process with sorting, the method of the 

recording waste and competition.After that follows the theory from finantial analysis.In 

the next part are explained methods of finantial analysis where are practicaly made 

horizontal and vertical financial balance analysis of Ekoselect company, Inc from the 

year 2005 till the year 2009. Then index numbers of profitability, liquidity, activity, 

indebtedness and productivity of the company are calculated on the basis of theoretical 

section during the 5-year period. In the final part of the work future steps recomendation 

leading to budgetary control improvement of the analysed finantial company is included 

Keywords: Finantial analysis, horizontal and vertical analyse, index numbers, 

Ekoselect, Inc 
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1. Úvod 

Finanční analýza je nedílnou sloţkou finančního řízení, poněvadţ působí jako zpětná 

informace o tom, kam společnost v jednotlivých oblastech došla, v čem se jí její 

předpoklady podařily uskutečnit a kde naopak nastala situace, kterou nečekala nebo které 

chtěla předejít. Rozhodně platí, ţe to, co se jiţ událo v minulosti, nelze ovlivnit. Výsledky 

analýzy nicméně mohou poskytnout cenné informace pro budoucnost firmy, slouţí 

nejenom pro vlastní potřebu podniku. 

Finanční analýzu jsem si pro svou diplomovou práci zvolila právě proto, ţe se jedná 

o „věčně ţivé“ téma, které v současnosti zajímá prakticky kaţdého. Do společnosti 

Ekoselect, a.s. jsem nastoupila jako asistentka logistiky v roce 2009. Můj nástup se 

uskutečnil jiţ v období ekonomické krize. Jelikoţ mé pracovní výsledky převýšily rámec 

jmenovaného pracovního zařazení, povýšila jsem po roce na zástupce jediného člena 

představenstva firmy. Stěţí si lze vybavit manaţera podniku, který nemá představu, jaké 

jeho podnik dosahuje rentability, jakou přidanou hodnotu vytvářejí jeho zaměstnanci, jaká 

je průměrná doba splatnosti pohledávek apod. Myslím si, ţe kaţdý takový pracovník by 

měl porozumět číslům obsaţeným v účetních závěrkách. 

 Za cíl práce povaţuji prostudování odborné literatury, zpracování teorie tak, abych 

ji mohla následně pouţít při praktické analýze firmy Ekoselect, a.s. Dále mne bude 

zajímat, jaký dopad měla ekonomická krize na hospodaření společnosti. 

Základní stavební kámen diplomové práce představuje jiţ zmiňovaná třídírna opadů, 

společnost Ekoselect, a.s. První kapitola bude věnovaná tedy právě charakteristice 

společnosti, jejímu profilu, na jakou filosofii je kladen důraz. Stručně popíši technologický 

postup třídění, jakým způsobem se provádí evidence přijatých a vytříděných odpadů a kdo 

vlastně tvoří konkurenci v daném oboru. 

V následující kapitole se všeobecně zaměřím na teorii týkající se finanční analýzy. 

Zmíním se jak o pojmu finanční analýzy, tak o účetních výkazech, jejich struktuře, 

podstatě a jaké existují mezi nimi rozdíly. Finanční analýza ale pracuje také s ukazateli. 

V této teoretické části uvedu základní poměrové ukazatele. Popíši jejich význam a 

vysvětlím, co jednotlivé ukazatelé znamenají, jak se člení a uvedu u kaţdého z nich 

vzoreček pro výpočet. 
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Hlavní zdroj dat pro finanční analýzu představují účetní výkazy, které lze analyzovat 

několika způsoby. Třetí kapitola diplomové práce se věnuje metodám, přesněji horizontální 

a vertikální analýze rozvahy firmy Ekoselect, a.s. Zvoleno bude období pěti let. Konkrétně 

se zaměřím na interval od roku 2005 do roku 2009. 

Za velmi přínosnou povaţuji další, předposlední část diplomové práce, která ukáţe 

z hlediska praktického vyuţití poměrové ukazatele (rentabilitu, likviditu, aktivitu, 

zadluţenost a produktivitu práce) nejen jako vyhodnocování toho, co se ve firmě jiţ stalo, 

ale naznačím i cesty pro rozhodnutí, která by měla usměrnit a vylepšit vývoj podniku i ve 

vzdálené budoucnosti. 

V závěru shrnu celou diplomovou práci, návrhy a doporučení pro zlepšení stávající 

ekonomické situace společnosti. 

Podklady pro svou práci získám z uvedené literatury. Bude za potřebí i konzultací 

s jediným členem představenstva firmy Ekoselect, a.s. Vyuţiji i interní materiály firmy ve 

formě auditorských zpráv v rozmezí let 2005 aţ 2009 a provozní řád. 
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2. Charakteristika společnosti Ekoselect, a.s. 

Obchodní firma: EKOSELECT, a.s. 

Sídlo společnosti: Na Moráni 1336, 430 01 Chomutov 

Právní forma:  Akciová společnost 

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s odpady 

Název zařízení:  Třídírna odpadu 

Základní kapitál: 1 000 000 Kč  

Datum vzniku:  27. 06. 1996 

Identifikační číslo: 25005863 

2.1. Profil a filosofie společnosti 

Firma Ekoselect, a.s. byla zaloţena v roce 1996 jako obchodní společnost                  

R-Holding a.s. Rozhodujícím předmětem podnikání je organizování sběru, separace, 

zpracování a likvidace odpadu. Název však nekorespondoval s tím, čím se firma zabývala, 

proto byla společnost 17. 10. 2007 přejmenována na Ekoselect, a.s. Veřejnost tak mohla 

lépe rozeznat, ţe podnik je zaměřen na činnosti v oblasti ekologie. 

Filosofie firmy klade důraz na skutečnost, ţe současný stav naší společnosti 

bezpodmínečně produkuje značné mnoţství odpadu, které je nutno vhodným způsobem 

třídit. Vytříděný materiál se vyuţívá v rámci recyklace a nekončí tak zbytečně na skládce. 

Společnost nabízí své sluţby pro podniky, úřady, obce, nebo správce budov. Ty 

představují zejména návrhy nejvhodnějšího systému separace, vytřídění odpadu na papír, 

lepenku, natron, plasty, dřevo nebo sklo, zajištění vyuţití jednotlivých komodit, pronájem 

velkoobjemových kontejnerů, vedení evidence odpadového hospodářství, nebo také 

zajištění povinných hlášení o odpadech vůči orgánům státní správy. 

2.2. Stručný popis technologického postupu při třídění 

Dovezené odpady jsou zváţeny na silniční váze a zaznamenány do průběţné 

evidence a pod dohledem pověřeného pracovníka třídírny vyloţeny na určeném místo 

v manipulační hale. Jsou přiváţeny výhradně na základě předchozího souhlasu 
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provozovatele zařízení. Řádný přesun odpadu v hale je podle aktuálních podmínek provozu 

třídírny prováděn čelním kloubovým nakladačem KOMATSU typ WA 95-3.  

Odděleně se třídí směsné obaly, odpady plastů, papíru, dřeva a skla. Nakladač 

nahrnuje odpady na podúrovňový zaváděcí pásový dopravník, kde se odpady ve stoupací 

větvi rozpadnou na kusy a prostřednictvím trychtýře padají do prosévacího šestihranného 

bubnu, jehoţ délka činí 8 m a je rozdělen na dva úseky. V prvním se propadá jemná frakce 

menší 50 mm, v druhém střední frakce 50-260 mm. Jemná frakce padá trychtýřem na první 

dopravník. Druhý, posouvatelný, dopravník, jehoţ pohon je řízen tak, aby kontejner stojící 

pod dopravníkem byl vţdy optimálně plněn.  

Jemná frakce se stává netříditelná, a proto se odváţí k odstranění na skládku 

komunálních odpadů. Mezi těmito dopravníky pro jemnou frakci je na přechodu 

nainstalován magnetický separátor, který oddělí ţelezné části a dopraví je skluzavkou do 

kontejneru. 

Střední frakce padá trychtýřem na stoupavý dopravník, který zajistí přesun odpadu 

na třídící pas. Frakce větší neţ 260 mm padá přímo z přepadu bubnu na pas. Na obou 

třídících pasech se ručně z hrubé a střední frakce vytřídí cca 30 pracovníky suroviny, které 

se vhazují šachtami do oddělených boxů v dolním podlaţí. Nad oběma třídícími pásy je 

umístěn magnetický separátor, který vybírá ţelezné částice a vhází je do boxu umístěného 

pod nimi.    

Nevyuţitelné zbytky z třídění spadnou na konci pásů do jednoho z boxů, popřípadě 

přímo do přistaveného kontejneru a odváţejí se k odstranění na skládku komunálních 

odpadů 

Vytříděný materiál obsaţený v jednotlivých boxech se vyhrnuje nakladačem na další 

zaváděcí pás, který vede do automatického vázacího lisu. Výsledným produktem jsou 

slisované balíky, které se podle druhu vytříděné suroviny skladují v zastřešené místnosti 

nebo na venkovní skladovací ploše.  

Druhotné suroviny pocházejí především ze severočeské oblasti. Recyklovány jsou 

ovšem zejména v Německu, ale i v České republice, Rakousku, Nizozemsku nebo se 

vyuţívají také jako tuhé alternativní palivo. 
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2.3. Způsob evidence přijatých a vytříděných odpadů 

Evidence odpadů je vedena v počítačovém programu EVI-Inisoft dle platné 

legislativy v souladu s Vyhláškou MŢP č. 383/2001 S., o podrobnostech nakládání 

s odpady. Tento program je kompatibilní s programy státní správy a samosprávy. 

Průběţná evidence je součástí provozního deníku a obsahuje identifikaci původce, 

zařízení a dopravce, kód odpadu dle provozního řádu, datum příjmu či předání odpadu, 

mnoţství převzatých či předaných odpadů včetně kódu nakládání, identifikace osoby, které 

byl odpad předán k dalšímu vyuţití, resp. k likvidaci. 

2.4.  Konkurence  

V oblasti nakládání s odpady a jejich tříděním existuje na území České Republiky 

značná konkurence. Zde je ovšem nutné podotknout, ţe společnost Ekoselect, a.s. 

s většinou svých konkurentů navázala jiţ v minulosti dobrou spolupráci trvající dodnes. 

Majorita konkurenčních podniků provozuje třídící linky a skládky na celém území České 

Republiky.  Praxe je ovšem taková, ţe konkurence druhotné suroviny nashromáţdí z okolí, 

domluví se uspokojivá cena pro obě strany a materiál se v různé podobě přiveze k dalšímu 

zpracování firmě Ekoselect, a.s. Mezi hlavní konkurenty, dodavatele i zákazníky patří: 

 AVE sběrné suroviny, a. s. sídlící v Plzni a AVE CZ  odpadové hospodářství 

s.r.o. mající sídlo v Praze patří mezi vedoucí firmy obchodující na trhu odpadového 

hospodářství. Těţiště činnosti spočívá v odstraňování komunálního a nebezpečného 

odpadu společně s provozem skládek. Důleţité zdroje získávají z ţivnostenských 

odpadů, sanací starých ekologických zátěţí, sběrem, tříděním a vyuţitím druhotných 

surovin. Doplňkovou činnost tvoří letní a zimní údrţba komunikací. Společnost 

Ekoselect, a.s. spolupracuje s pobočkami AVE v Karlových Varech, v Plzni, 

v Jindřichově Hradci a v Ústí nad Labem. 

 Marius Pedersen, a.s. provozuje na území České Republiky 16 řízených skládek 

odpadů, zařízení na úpravu a zneškodnění nebezpečných odpadů, solidifikační linky. 

Vlastní recyklační a třídící zařízení a zařízení pro biodegradaci materiálů 

kontaminovaných ropnými produkty. Firma Ekoselect, a.s. spolupracuje s pobočkami 

v Ţatci, Lounech a Teplicích. 
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 Femme, a.s. mající sídlo u Ţatce v obci Bezděkov. kde se nachází sběrný dvůr 

odpadů, na kterém je sklad ostatních a nebezpečných odpadů, čistírna odpadních vod a 

kompostárna odpadů. 

 Sita CZ, a. s. je součástí skupiny SUEZ ENVIRONNEMENT – SITA (Societe 

Industrielle De Transports Automobiles). Provozuje zařízení pro nakládání s odpady 

včetně svozu a separace odpadů. Společnost Ekoselect, a.s. spolupracuje především 

s pobočnou pro severní Čechy.  

 .A. S. A., spol. s r. o. sídlící v Praze zpracovává druhotné suroviny a disponuje 

zařízením pro nakládání s odpady včetně svozu a separace odpadů. Provozuje 

solidifikační linky a biodegradační plochy. Zajišťuje sanace starých ekologických 

zátěţí, čistí a udrţuje komunikace. Jako jedna z mála má certifikaci k výrobě tuhého 

alternativního paliva (tzv. TAP).  

 Celio, a. s. se sídlem v Litvínově vlastní třídící linku. Provozuje kontejnerovou 

přepravu, zpracovává elektroodpad a provozuje skládku. V současnosti spolu 

společnosti začínají navazovat spolupráci v rámci vytříděného textilu, který se pokusí 

firma Celio, a. s. recyklovat. 

 Derter, s. r. o. provozuje vlastní třídící linku a je zaměřena na recyklaci papírových 

a plastových odpadů. Doplňkovou činnost tvoří výroba a prodej obalovaného 

materiálu. 

 Firma Ekoselect, a.s. je dále ve spojení s technickými sluţbami z okolí. Příkladem 

mohou být Technické služby Kadaň, s.r.o., Technické služby města Chomutova, 

příspěvková organizace, Technické služby Postoloprty (které ale z části spadají pod 

Marius Pedersen, a.s.) nebo také i město Vejprty. 
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3. Finanční analýza 

Pro vymezení pojmu „finanční analýza“ existuje celá řada způsobů. Nejvýstiţnější 

definicí je však ta, která označuje finanční analýzu jako systematický rozbor získaných dat 

obsaţených především v účetních výkazech. Slouţí. Takovéto rozbory v sobě zahrnují 

hodnocení podnikové minulosti, přítomnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek. V nejširším slova smyslu obsahuje finanční analýza celou škálu metod 

vedoucích k řešení nejrůznějších rozhodovacích úloh. Vedle analýzy a posouzení finanční 

pozice podniku je moţno ji vyuţít kupříkladu k rozhodování o financování dlouhodobého 

majetku nebo o investičních záměrech, k volbě optimální kapitálové struktury, při 

sestavování finančního plánu aj. Proto by měla být finanční analýza významnou součástí 

řízení výkonnosti podniku orientovaného na hodnotové řízení. 

Jako zdroj pro další posuzování a rozhodování ji potřebují nejen samotní manaţeři 

firmy, ale také např. investoři, státní a zahraniční instituce, obchodní partneři auditoři, 

zaměstnanci, konkurenti a v neposlední řadě odborná veřejnost. Je důleţité pozorně zváţit, 

pro koho je analýza vypracována, protoţe kaţdá ze zájmových skupin preferuje jiné 

informace. 

Kvalita informací, která podmiňuje prosperitu analýzy, závisí do značné míry na 

pouţití zdrojů na vstupu. Měly by být kvalitní, ale také komplexní. Argumentem pro 

takové tvrzení je fakt, ţe je důleţité podchytit všechna data, která by mohla zkreslit 

výsledky hodnocení finančního zdraví podniku. Nejčastěji jsou totiţ základní data čerpána 

z účetních výkazů. 

Účetní výkazy poskytují informace celé škále uţivatelů. Lze je rozdělit do dvou 

základních skupin: 

 Finanční účetní výkazy – jedná se externí výkazy, poněvadţ informují 

zejména vnější uţivatele. Poskytují přehled o stavu a struktuře majetku, 

tvorbě a uţití výsledku hospodaření, o zdrojích krytí i o peněţních tocích. 

Tvoří základ všech informací pro podnikovou finanční analýzu i přesto, ţe se 

jedná o informace dostupné veřejnosti. Firma je povinna je zveřejňovat 

minimálně jedenkrát ročně. 

 Vnitropodnikové účetní výkazy – nemají závaznou právní úpravu a vycházejí 

z vnitřních potřeb kaţdého podniku, ovšem právě vyuţití vnitropodnikových 
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informací vede k upřesnění výsledků finanční analýzy. Dále eliminují riziko 

odchylky od skutečnosti, jelikoţ se jedná o výkazy s častější frekvencí 

sestavování, umoţňují tvorbu podrobnějších časových řad, coţ je z hlediska 

finanční analýzy velmi podstatné. 

Podstatou finanční analýzy je splnění dvou základních úkolů. Prvním je prověření 

finančního zdraví firmy (ex post analýza), kde hledáme odpověď na otázku, jaká je 

k určitému datu finanční situace podniku (jedná se o historický vývoj a odhad toho, co lze 

očekávat v nejbliţší budoucnosti). Druhý se opírá o poznatky finanční analýzy, tvořící 

základ pro plánování hlavních finančních veličin. 

Odejdeme-li z finanční analýzy, tak její hlavní funkcí je ověření obchodní zdatnosti 

společnosti a udrţení majetkově-finanční stability. Abychom však mohli začít úspěšně 

zpracovávat finanční analýzu, jsou důleţité následující účetní výkazy: rozvaha, výkaz 

zisků a ztráty (výsledovka), výkaz o tvorbě a pouţití peněţních prostředků (výkaz cash 

flow). 

Rozvaha a výsledovka jsou účetní výkazy, jejichţ strukturu závaţně stanovuje 

Ministerstvo financí a jsou nedílnou součástí v soustavě podvojného účetnictví.                  

K výkazům se v rámci účetní závěrky připojuje ještě příloha, která obsahuje informace: o 

účetní jednotce, o účetních metodách, o obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování, doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, a také přehled o 

peněţních tocích. Základní rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty tkví v tom, ţe 

rozvaha zachycuje aktiva s pasivy v určitém časovém okamţiku, kdeţto výkaz se vztahuje 

vţdy k určitému časovému intervalu. Velkým problémem je skutečnost, ţe výnosové a 

nákladové poloţky se neopírají o skutečné příjmy a výdaje (peněţní toky). Je jasné, ţe 

výsledný čistý zisk nebude obsahovat skutečně dosaţenou hotovost získanou 

hospodařením v daném období. Problém je zaloţen například na tom, ţe výnosy z prodeje 

zahrnují okamţitou úhradu v hotovosti, fakturaci a prodej odběratelům na úvěr. Uţ ale 

neobsahují inkaso plateb z prodeje, který se realizoval v předchozím období na úvěr. Dále 

náklady nemusejí být splaceny ve stejném období, za jaké se ve výsledovce objevují. 

Některé náklady jako odpisy, amortizace, goodwill nebo patentní práva navíc vůbec nejsou 

hotovostními výdaji. 
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Tabulka 1 Struktura rozvahy společnosti Ekoselect, a.s. 

Rozvaha k 31. 12.  20xx 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Stálá aktiva A.I. Základní kapitál 

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

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Rezervní, nedělitelný a ostatní fondy ze zisku 

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

C. Oběžná aktiva A.V. Hospodářský výsledek běţného 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 – přechodné účty aktiv B.IV. Bankoví úvěry a výpomoci 

D.I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 

D.II Dohadné účty aktivní C.I. Časové rozlišení 

 C.II. Dohadné účty pasivní 

Na rozdíl od rozvahy a výkazu zisku a ztráty přehled o peněţních tocích (výkaz o 

tvorbě a pouţití peněţních prostředků) není standardizován, coţ ale neznamená, ţe má 

niţší informační hodnotu neţ předchozí dva jmenované výkazy. Naopak jeho význam roste 

v čase, protoţe vývoj ekonomických činností vyţaduje co nejdynamičtější informace, coţ 

přehled o peněţních tocích můţe velmi efektivně splňovat.  

Podniky mají povinnost vyplývající z obchodního zákoníku nechat ověřit účetní 

závěrku auditorem. Takto ověřené informace se zveřejňují věstníku do jednoho měsíce ode 
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dne konání valné hromady (povinnost vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 

Audit provádí revizi účtů, trvalé ověřování vykázaných aktiv a pasiv akciových i jiných 

typů obchodních společností. Vyjádření názoru na účetní závěrku je cílem celého auditu. 

Součástí zprávy od auditora je v závěrečném důsledku výrok auditora o kvalitě účetní 

závěrky. Dále pak vyjádření názoru na to, zda účetní závěrka či výroční zpráva věrně 

znázorňuje majetek, vlastní kapitál, závazky a výsledky hospodaření. Údaje z účetní 

závěrky zde však figurují pouze ve zkráceném rozsahu. U těchto společností kromě toho 

existuje povinnost zhotovovat výroční zprávu, která je téţ vhodným zdrojem externích 

informací.  

K základním nástrojům finanční analýzy patří poměrové ukazatele. Charakterizují 

vzájemný vztah dvou poloţek z účetního výkazu pomocí jejich podílu. Aby měl vypočtený 

poměrový ukazatel určitou vypovídající schopnost, musí mezi poloţkami uvedenými do 

poměru existovat vzájemná souvislost. Při výběru ukazatele je třeba si rozmyslet cíl, 

kterého chceme analýzou pomocí těchto ukazatelů dosáhnout. 

 Mezi základní poměrové ukazatele patří především: 

 ukazatel rentability, 

 ukazatel likvidity, 

 ukazatel aktivity, 

 ukazatel zadluţenosti, 

 ukazatel produktivity práce. 

Ukazatel rentability poměřuje zisk s výší zdroje, který byl vynaloţen na vytvoření 

tohoto zisku. Pouţívá se pro posouzení intenzity reprodukce, vyuţívání zhodnocení 

kapitálu společnosti. Při konstrukci se vychází z údajů obsaţených v rozvaze i ve výkazu 

zisku a ztráty. Jednotlivé ukazatele se od sebe jednak liší tím, jaký zisk se do čitatele 

dosazuje a tím, jaký vloţený kapitál se dosadí do jmenovatele. V poslední době se čím dál 

tím více dostává do popředí i propočet tzv. cash-flow rentability, kde je zisk nahrazen 

peněţním tokem. Mnohem lépe totiţ vypovídá o fungování podniku vzhledem k poměrně 

snadné manipulovatelnosti zisku. Při výpočtu rentability se vychází z různých úrovní 

zisku, jejichţ výpočet je uveden v následující tabulce č. 2.  
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Tabulka 2 Výpočet jednotlivých typů zisku 

Typ zisku Výpočet 

ČZ Výsledek hospodaření po zdanění 

ZD Výsledek hospodaření po zdanění + Daň z příjmů (splatná) 

ZÚD Výsledek hospodaření po zdanění + Daň z příjmů (splatná) + Nákladové úroky 

ZOÚD Výsledek hospodaření po zdanění + Daň z příjmů (splatná) + Nákladové úroky + 

Odpisy 

Pomocí rentability lze zjistit a porovnat, zda je pro podniky výhodnější pracovat 

s vlastním či cizím kapitálem. Je moţné porovnat také výkonnost firmy ve srovnání 

s konkurencí a současně naznačit slabá místa v efektivnosti podnikání. Ve své diplomové 

práci se zmíním o následujících rentabilitách: 

1. Rentabilita celkového kapitálu je řazena mezi jeden z nejdůleţitějších ukazatelů, 

jelikoţ posuzuje schopnost zhodnotit investovaný kapitál. 

 

2. Rentabilita vlastního kapitálu vypovídá o zhodnocení vlastního kapitálu, coţ je 

důleţité především pro vlastníky. 

 

3. Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu slouţí pro zhodnocení 

efektivnosti dlouhodobého investování. 

 

4. Rentabilita tržeb vyjadřuje kolik korun výnosů lze získat při dosaţení 1 Kč zisku. 

 

5. Rentabilita nákladů vypovídá o tom, kolik Kč nákladů je nutné vynaloţit na 

dosaţení 1 Kč zisku. 
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K základním podmínkám existence účetní jednotky je schopnost ukradší své 

závazky, kterou měří právě ukazatele likvidity. Aby společnost dokázala hradit závazky 

v okamţiku jejich splatnosti (aby byla solventní), měla by mít určitou část svých aktiv ve 

vysoce likvidní formě. Tedy v takové podobě, která je co nejdříve přeměnitelná na peníze. 

Například krátkodobé cenné papíry jsou téměř okamţitě převeditelné na peníze. Naopak 

stroje a jiná speciální zařízení lze převést velmi obtíţně. Proto si je zde nutné uvědomit 

vzájemný protikladný vztah likvidity a rentability. Podniky s velkým podílem vysoce 

likvidního majetku dosahují obvykle niţší rentability. Jednotlivé ukazatele likvidity 

obsahují v čitateli to, čím je moţno platit a ve jmenovateli to, co je nutné zaplatit. V práci 

rozeberu následující druhy: 

1. Běžná likvidita (3. stupně) ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé 

závazky firmy nebo kolika jednotkami oběţných aktiv je kryta jedna jednotka 

krátkodobých závazků.  Za optimální se povaţuje hodnota 1,5 aţ 2,5. 

 

2. Pohotová likvidita (2. stupně) vyřazuje nejméně likvidní část oběţných aktiv, 

zásoby. Platí zde, ţe čitatel by se měl rovnat jmenovateli 1:1, eventuálně aţ 1,5:1. 

 

3. Okamžitá likvidita (1. stupně) obsahuje jen ty nejlikvidnější poloţky z rozvahy. 

Doporučená hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 0,9 aţ 1,1. Nějaké prameny 

uvádějí hodnotu 0,6. Dle metodiky ministerstva průmyslu a obchodu můţe být 

hodnota aţ 0,2. Jedná se však o hodnotu kritickou i z psychologického hlediska. 

 

S likviditou je spojena ještě jedna důleţitá kategorie nazývána čistý pracovní 

kapitál (net working capital). Z hlediska členění patří do skupiny ukazatelů rozdílových. 

Velmi úzce však souvisí s likviditou. Proto je obecně řazen k ukazatelům likvidity. 

Vypočítá se jako rozdíl mezi oběţnými aktivy a krátkodobými závazky. 
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Ukazatel aktivity informuje o tom, jak efektivně hospodaří společnosti se svými 

aktivy. Pokud jich má firma více neţ je třeba, vznikají jí zbytečné náklady. Jestliţe jich má 

málo, přichází tím o potenciální trţby. První z dvou forem je ukazatel počtu obrátek, který 

vypovídá o tom, kolikrát se za určitý časový interval obrátí stanovený druh majetku. 

Ukazatel doby obratu pak sleduje dobu, po kterou je v určité formě majetek vázán. Aktivita 

má návaznost na rentabilitu, coţ je nejvíce patrné na ukazateli obratu celkových aktiv, 

který se také označuje jako vázanost celkového vloţeného kapitálu. Ukazatel se vyjádří 

jako poměr trţeb k celkovému vloţenému kapitálu. 

 

Ukazatele aktivity mohou být ve dvou formách.  První podobou je obrátkovost, 

která vyjadřuje počet obrátek aktiv za stanovené období.  Doba obratu pak představuje 

počet dní trvání jedné obrátky. Pro mé účely se zaměřím na: 

1. Dobu obratu zásob tedy kolikrát se aktiva obrátí za rok. 

 

2. Obrat zásob neboli kolikrát za rok se kaţdá poloţka zásob prodá a znovu 

naskladní. 

 

3. Dobu obratu pohledávek čili kolik dní je pozdrţeno inkaso plateb. 

 

4. Dobu obratu závazků představující časové období, po které setrvávají krátkodobé 

závazky nezaplaceny. 

 

Zadlužeností společnosti se rozumí to, ţe její aktiva nejsou financována jen 

z vlastních zdrojů, ale i ze zdrojů cizích. Podnik vyuţívá cizí kapitál tehdy, kdyţ mu tato 
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alternativa přinese větší výnos neţ náklady s ní spojené (tj. úroky). Mezi nejtěţší a 

nejdůleţitější úkoly finančního řízení patří určení optimální finanční struktury ve smyslu 

zobrazení vhodné skladby zdrojů financování. Mezi ukazatele zadluţenosti patří: 

1. Celková zadluženost udává, v jaké výši je majetek podniku kryt cizími zdroji. 

Hodnota ukazatele se pohybuje v intervalu od 0 % do 100%. 

 

2. Zadluženost vlastního kapitálu zobrazuje část podnikových aktiv financovaných 

kapitálem akcionářů. 

 

3. Úrokové krytí vypovídá o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. 

 

4. Pokud firma pouţívá vlastní zdroje i ke krytí vlastních aktiv hovoříme                     

o překapitalizaci. 

 

5. Podkapitalizace signalizuje nedostatečnou vybavenost podniku kapitálem. 

 

Zcela nově sledovaná skupina ukazatelů zachycuje výkonnost podniku ve vztahu 

k nákladům na zaměstnance. Ukazatele produktivity práce se orientují v první řadě na 

vnitřní prostředí firmy a uplatňují se tedy především v interním řízení. Pro výpočty bude 

důleţitý počet zaměstnanců v jednotlivých letech. U analyzované firmy se v páté kapitole 

zaměřím na: 

1. Osobní náklady k přidané hodnotě informující o tom, kolik hodnoty získané 

pomocí firemních strojů a přeměně vstupů na výstupy připadá na jednu korunu 

vyplacenou na mzdách (neboli v nákladech na zaměstnance). 
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2. Produktivitu práce z přidané hodnoty sledující, jak velká přidaná hodnota 

připadá na jednoho zaměstnance.  

 

3. Produktivitu práce z tržeb vyjadřující, kolika korunami se jeden pracovník podílí 

na trţbách a výkonech podniku. 

 

4. Průměrnou roční mzdu představující výdělek jednoho pracovníka za rok. 

 

5. Průměrnou měsíční mzdu zobrazující měsíční příjem jednoho zaměstnance. 
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4. Metody finanční analýzy 

Rozvoj ekonomických, matematických a ekonomických věd umoţnil, ţe v rámci 

finanční analýzy vznikla řada metod hodnocení finančního zdraví firmy, které se 

s úspěchem začaly aplikovat. Při realizaci analýzy je však potřeba brát v potaz přiměřenost 

volby metod s ohledem na: 

 Nákladnost – čas a kvalifikovaná práce s sebou nesou celou řadu nákladů, 

které by ale měly být přiměřené návratnosti vynaloţených nákladů. Stejně 

tak hloubka a rozsah mají odpovídat očekávanému ohodnocení rizik 

spojených s rozhodováním. 

 Spolehlivost – tu lze zvýšit kvalitnějším vyuţitím všech dostupných dat, 

nikoliv rozšířením mnoţství srovnávaných podniků. Čím spolehlivější jsou 

vstupní informace, tím spolehlivější výsledky by měly z analýzy vyplynout. 

 Účelnost – musí odpovídat předem zadanému cíli. Analytik pracuje na 

zakázku, a měl by si tedy dobře uvědomit, k jakému účelu vypracovaná 

analýza slouţí. Na jednoduchých prostředcích hledáme odpovědi na 

jednoduché otázky. Mělo by se mít stále na paměti, ţe pro kaţdou firmu se 

nehodí stejná soustava ukazatelů či jedna konkrétní metoda. Interpretace se 

provádí citlivě, aby se kladl důraz na moţná rizika, která by z chybného 

vyuţití analýzy plynula. 

Nejenţe kaţdá pouţitá metoda musí mít vţdy zpětnou vazbu na cíl, který se má 

analýzou splnit, ale zároveň by u kaţdého analytika měla z profesionálního hlediska 

fungovat sebekontrola toho, zda pouţitá metoda skutečně nejlépe odpovídá vytyčenému 

cíli.  Obecně tedy platí, že čím lepší metody, tím jsou spolehlivější závěry, nižší riziko 

chybného rozhodnutí a vyšší naděje na úspěch. 

Kromě vlastní volby přiměřené metody je důleţité si uvědomit, pro koho jsou určeny 

výsledky, a tomu také přizpůsobit výslednou prezentaci. Zadavatel nezkoumá, jakým 

způsobem se k výsledkům došlo, ale co výsledky pro firmu znamenají. Proto je nezbytně 

nutná vizualizace, umoţňující snazší orientaci ve výsledcích i ve slovních komentářích 

pouţitých metod. Názorné grafické zpracování dále umoţní orientaci v problému i člověku 

bez elementárních znalostí finanční analýzy. 
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Obvykle se v ekonomii rozlišují dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů. 

Jde o fundamentální a technickou analýzu.  Fundamentální analýza se opírá o znalosti 

vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými procesy. Je zaloţena 

na značném mnoţství informací a odvozuje závěry obvykle bez algoritmizovaných 

postupů. Na rozdíl od toho technická analýza pouţívá matematicko-statistické, 

matematické a jiné algoritmizované metody ke kvantitativnímu zpracování dat a 

následnému vyhodnocení výsledků z ekonomického hlediska. Oba přístupy jsou si 

poměrně blízké. Hodnocení výsledků technické analýzy by bylo bez fundamentálních 

znalostí ekonomických procesů velmi obtíţné, a proto je většinou nezbytné, aby se oba 

typy těchto analýz vzájemně kombinovaly. 

Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. horizontální a vertikální rozbor účetních 

výkazů. Oba z uvedených postupů umoţňují vidět původní absolutní údaje z výkazů 

v určitých relacích a souvislostech. U horizontální analýzy se sleduje vývoj zkoumané 

veličiny v čase (nejčastěji ve vztahu k vybranému minulému účetnímu období). Vertikální 

analýza se zabývá strukturou finančního výkazu vztahující se k nějaké veličině (např. 

k celkové bilanční sumě). Obě analýzy ozřejmí následující podkapitoly, kde budu pomocí 

obou postupů analyzovat rozvahu společnosti Ekoselect, a.s. Jelikoţ se v následující 

kapitole budu zabývat jednotlivými poměrovými ukazateli finanční analýzy, provedu 

horizontální a vertikální analýzu pouze na výkazu rozvahy.   

4.1.  Horizontální analýza rozvahy společnosti Ekoselect, a.s. 

U společnosti Ekoselect, a.s. posuzuji období pětileté. Analyzované období začíná 

rokem 2005 a končí rokem 2009. Tabulka č. 3 zobrazuje mimo meziroční změny 

jednotlivých absolutních hodnot poloţek (vyjádřených v tisících Kč) také procentuální 

změnu daných poloţek v procentech.  

Při aplikaci horizontální analýzy absolutních ukazatelů poměřuji, jak se určitá 

poloţka účetního výkazu změnila v absolutní i relativní výši. Jedná se o horizontální 

srovnávání, protoţe budu porovnávat údaje v jednotlivých řádcích za jednotlivá účetní 

období od roku 2005 aţ do roku 2009.  
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Tabulka 3 Horizontální analýza společnosti Ekoselect, a.s. v rozmezí let 2005 – 2009 

Položky rozvahy 

Absolutní změna v tis. Kč Procentuální změna v % 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

AKTIVA CELKEM -793 -10 330 -2 987 -4 987 -1,43% -18,85% -6,72% -12,02% 

B. Stálá aktiva -7 169 -7 706 -2 371 -3 613 -15,16% -19,21% -7,32% -12,03% 

B.I. Dlouhodobý 

nehmotný majetek  
-15 0 0 0 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II. Dlouhodobý hmotný 

majetek 
-7 154 -7 706 -2 371 -3 613 -15,14% -19,21% -7,32% -12,03% 

B.III. Dlouhodobý 

finanční majetek 
0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C. Oběžná aktiva 6 334 -2 670 -936 -1 255 76,88% -18,32% -7,86% -11,44% 

C.I. Zásoby 50 443 -80 142 9,60% 77,58% -7,89% 15,20% 

C.II. Dlouhodobé 

pohledávky  
0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.III. Krátkodobé 

pohledávky 
3 427 -3 833 2 636 -956 52,77% -38,64% 43,30% -10,96% 

C.IV. Krátkodobý 

finanční majetek 
2 857 720 -3 493 -441 233,42% 17,64% -72,76% -33,72% 

D.I. Časové rozlišení 42 47 319 -118 54,55% 39,50% 192,17% -24,33% 

PASIVA CELKEM -793 -10 330 -2 987 -4 987 -1,43% -18,85% -6,72% -12,02% 

A. Vlastní kapitál 12 086 4 673 958 -2 268 107,27% 20,01% 3,42% -7,83% 

A.I. Základní kapitál 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.IV. Výsledek 

hospodaření minulých let 
10 945 12 086 4 673 758 -1 394,27% 118,96% 21,01% 2,82% 

A.V.  Hospodářský 

výsledek běţného období 
1 141 -7 413 -3 715 -3 026 10,42% -61,34% -79,50% -315,87% 

B. Cizí zdroje -12 879 -15 003 -3 945 -2 719 -29,05% -47,71% -23,99% -21,75% 

B.I. Rezervy  0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II. Dlouhodobé závazky 106 -1 325 -399 -347 2,64% -32,12% -14,25% -14,45% 

B.III. Krátkodobé 

závazky 
-12 985 -13 678 -3 546 -2 372 -32,21% -50,06% -25,99% -23,49% 

B.IV. Bankovní úvěry a 

výpomoci 
0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.I. Časové rozlišení 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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U horizontální analýzy se počítají rozdíly, kdy se od běţného období odečte minulé. 

Poměrem běţného a minulého období dostaneme index. Celkové navýšení (sníţení) v % 

získáme tím, ţe od vypočítaného indexu odečteme 1 a vynásobíme 100. 

Tabulka č. 3 zobrazuje stav, kdy se celková aktiva a pasiva sníţila z roku 2005 na 

rok 2006 o 1,43%.  Procentuální změnu vyjadřuje 793 000 Kč.  U aktiv došlo k výraznému 

nárůstu u oběţného majetku o 76,88%. Největší zásluhu na pohybu OA měl především 

krátkodobý finanční majetek, který vzrostl o 233,42%. Méně výrazně se zvýšily také 

krátkodobé pohledávky, tedy o 52,77%. Zásoby vrostly pouze o necelých 10%. Na 

vzestupu se v těchto letech objevilo i časové rozlišení, jehoţ nárůst byl o 54,55%. Naopak 

u stálých aktiv došlo k poklesu v podobě 15,16%. Stoprocentní úbytek se uskutečnil u 

dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobý hmotný majetek také klesl, ale pouze o 

15,14%. V poloţkách pasiv vrostl vlastní kapitál o 107,27% proto, ţe výsledek 

hospodaření z minulých let poklesl o neuvěřitelných 1 394,27%. U hospodářského 

výsledku za běţné období došlo k nárůstu pouze o 10,42%. Cizí zdroje ubyly o 29,05% 

díky tomu, ţe krátkodobé závazky klesly o 32,21%. U cizího kapitálu se zvýšily jen 

nepatrně závazky dlouhodobé o necelá 3%.  

Výsledky horizontální analýzy za rok 2007 přinesly další úpadek v podobě 

10 330 000 Kč, tedy 18,85%.  Z aktiv poklesla stálá i oběţná. Dlouhodobý hmotný majetek 

se sníţil o 19,21%, krátkodobé pohledávky také o 38,64%. Naopak zásoby vzrostly o 

77,58% a krátkodobý finanční majetek rovněţ o 17,64%. Časové rozlišení se opět zvýšilo 

o 39,50%. Vlastní kapitál taktéţ vzrostl o 20,01%. Nárůst o 118,96% se ukázal u výsledku 

hospodaření minulých let. Naopak hospodářky výsledek za běţné období přinesl úbytek 

61,34%. Cizí zdroje se oproti předešlému roku ztenčily na 47,71%. Příčina spočívá v 

redukci závazků dlouhodobých (32,12%) i krátkodobých (50,06 %).  

Dle výsledků přinesl rok 2008 opět propad u celkových aktiv i pasiv.  Ze stálých 

aktiv poklesl dlouhodobý hmotný majetek o 7,32%. Oběţná aktiva opět zeslábla o 7,86%. 

Zásoby se zkrátily o 7,89 %, krátkodobý finanční majetek o 72,76%. Naopak krátkodobé 

pohledávky vzrostly o 72,76%.  Časové rozlišení stouplo znovu o 192,17%. Vlastní kapitál 

se navýšil jen o 3,42%.  Společnost dosáhla i výrazně niţšího zisku, a proto přibyl o 

21,01% výsledek hospodaření minulých let. Hospodářský výsledek běţného období se 
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propadl o 79,50%. K opětovnému poklesu došlo u cizích zdrojů o 23,99%., u 

dlouhodobých závazků o 14,25 %. Krátkodobé závazky se rovněţ omezily o 25,99 %. 

V roce 2009 upadla firma do ztráty v podobě 2 068 000 Kč, coţ se odrazilo i na 

výsledcích analýzy.  Poprvé se zobrazil úbytek u všech poloţek aktiv. Stálá se propadla o 

12,03%, oběţná o 11,44%, dokonce i časové rozlišení o 24,33%.  Dlouhodobý hmotný 

majetek klesl o 12,03%., krátkodobé pohledávky o 10,96% a krátkodobý finanční majetek 

o 33,72%. Jedinou poloţkou aktiv, která v tomto roce zaznamenala zesílení, jsou zásoby 

v podobě 15,20%. Propad je viditelný i u pasiv, kde narostl jen výsledek hospodaření 

minulých let o necelá 3%.  Ostatní poloţky zůstaly v záporných hodnotách. Konkrétní 

úbytek vlastního kapitálu činil 7,83%. Hospodářský výsledek běţného období se propadl o 

cirka 316%. Cizí zdroje klesly o 21,75%. Sníţily se i závazky, jak dlouhodobé (14,45%), 

tak i krátkodobé (23,49%).  

Od roku 2005 do roku 2009 se hodnota aktiv i pasiv pouze propadala. I přesto, ţe 

časové období převáţně rostlo, pravidelný pokles u stálých i oběţných aktiv je 

nepřehlédnutelný. Jedinou činnou poloţkou u stálých aktiv je zmenšující se dlouhodobý 

hmotný majetek. Pohyblivými poloţkami oběţných aktiv jsou zásoby, krátkodobé 

pohledávky, krátkodobý finanční majetek (v podobě peněţ na bankovním účtu nebo 

v pokladně) a v poslední řadě časové rozlišení. Zásoby za první dva roky rostly, naopak 

další rok se sníţily a potom se opět navýšily. To se odrazilo i na vývoji krátkodobého 

finančního majetku. Ten se také nejdříve dva roky zvyšoval, ale následujíc období 

docházelo k úpadku.  Změny u krátkodobých pohledávek byly odlišné. Jestliţe jeden rok 

vrostly, další upadly. Pak opět narostly a následující rok opět poklesly.  

Dobrý vývoj pasiv je u cizího kapitálu, který za celé období klesá. Je to způsobené 

pravidelným sniţováním dlouhodobých i krátkodobých závazků. Vlastní kapitál tři roky 

rostl, ale ztráta v roce 2009 zapříčinila pokles. Výsledek hospodaření minulých let klesl 

pouze v prvním roce a to díky tomu, ţe pouze v roce 2006 přibyl hospodářský výsledek 

běţného období. Další roky se uţ jen krátil.  

4.2.  Vertikální analýza rozvahy společnosti Ekoselect, a.s. 

Zatímco změny dílčích poloţek v průběhu jednotlivých let sleduje horizontální 

analýza, vertikální zkoumá naopak zejména podíl jednotlivých rozvahových poloţek na 
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bilanční sumě, tedy například podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech, závazků 

na celkových pasivech atd. Protoţe je technika rozboru zpracována v letech od shora dolu 

a nikoliv napříč roky, nazývá se tento typ rozboru vertikální analýzou.  

Vertikální analýza představuje procentní rozbor účetních výkazů. Cílem je zjistit, jak 

se jednotlivé části podílely na celkové bilanční sumě. Je moţné ji vyuţít pro srovnání 

s podniky v rámci stejného oboru nebo obecně s odvětvovými průměry. 

Tabulka 4 Vertikální analýza společnosti Ekoselect, a.s v rozmezí let 2005 až 2009 

Položky rozvahy 2005 2006 2007 2008 2009 

AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

B. Stálá aktiva 85,04% 73,19% 72,86% 72,39% 72,38% 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 85,01% 73,19% 72,86% 72,39% 72,38% 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C. Oběžná aktiva 14,82% 26,59% 26,77% 26,44% 26,61% 

C.I. Zásoby 0,94% 1,04% 2,28% 2,25% 2,95% 

C.II. Dlouhodobé pohledávky  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.III. Krátkodobé pohledávky 11,68% 18,10% 13,69% 21,03% 21,28% 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 2,20% 7,45% 10,80% 3,15% 2,38% 

D.I. Časové rozlišení 0,14% 0,22% 0,37% 1,17% 1,01% 

PASIVA CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A. Vlastní kapitál 20,27% 42,61% 63,02% 69,87% 73,20% 

A.I. Základní kapitál 1,80% 1,82% 2,25% 2,41% 2,74% 

A.II. Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -1,41% 18,54% 50,02% 64,89% 75,83% 

A.V.  Hospodářský výsledek běţného období 19,69% 22,05% 10,51% 2,31% -5,67% 

B. Cizí zdroje 79,73% 57,39% 36,98% 30,13% 26,80% 

B.I. Rezervy  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

B.II. Dlouhodobé závazky 7,23% 7,53% 6,30% 5,79% 5,63% 

B.III. Krátkodobé závazky 72,50% 49,86% 30,68% 24,34% 21,17% 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

C.I. Časové rozlišení 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Při výpočtu v tabulce č. 4 se postupuje tak, ţe jednotlivé poloţky daného účetního 

období poměřujeme k celkové bilanční sumě. Jde především o procentuální rozbor 

kapitálové a majetkové struktury společnosti Ekoselect, a.s. od roku 2005 do roku 2009. 

Stálá aktiva v roce 2005 činila z celkové struktury 85,04%. V roce 2006 poklesla na 

73,19%, tedy o 11,85%. V roce 2007 tvořila 72,86%. Následující roky představovala cca. 

72,39%. Z majetkového hlediska je pro společnost výnosnější, jsou-li prostředky 

investovány do dlouhodobějších aktiv. Jejich pomocí lze dosáhnout vyšší výnosnosti. 

Úpadek se objevil u obou druhů majetku. U dlouhodobého nehmotného majetku se rozbor 

změnil ze začátku z 0,03% na 0%. V následujících letech se jeho procentuální změna jiţ 

neměnila. Ovšem u dlouhodobého hmotného se skladba v letech 2005 a 2006 lišila o 

11,82%. Tento rozdíl odpovídá změně z 85,04% na 73,19%. V rozmezí od roku 2007 do 

2009 se vytvářelo procentuální sloţení dlouhodobého majetku následovně: 72,86%, 

72,39% a 72,38%.  Z hodnot poloţky vyplývá, ţe společnost má v dlouhodobém majetku 

rozloţení finančních prostředků úměrné programu na třídění. Nejvíce jich je vázáno 

v samostatných movitých věcech, ale také v budovách, halách a pozemcích. Dlouhodobý 

finanční majetek byl po sledované období 0%. 

Oběţná aktiva zaujímala nejdříve z celkové struktury 14,82%, v následujícím roce 

26,59%, dále pak 26,77%, 26,44% a 26,61%.  Z pohledu hodnocení je moţné konstatovat, 

ţe niţší podíl oběţných aktiv na celkových aktivech je u společností tohoto typu běţný. 

Jejich hodnota je poměrně nízká, coţ můţe ovlivnit likviditu společnosti, protoţe tato 

aktiva představují tu část majetku, kterou je moţné platit za firemní závazky. Měnila se 

skladba zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Dlouhodobé 

pohledávky zůstaly po celé sledované období 0%. Podíl zásob zastával zprvu 0,94%.  

V letech 2006 aţ 2009 se měnil z 1,04% na 2,28%, 2,25% a 2,95%. Krátkodobé 

pohledávky zastávaly na celkových aktivech 11,68%, 18,10%, 13,69%, 21,03% a 21,28%. 

Krátkodobý finanční majetek participoval nejdříve s 2,20%. Potom v dalších letech tvořil 

7,45%, 10,80%, 3,15% a 2,38%. 

 Konečnou poloţku aktiv představuje časové rozlišení, jehoţ změny podílu se na 

celkových aktivech za roky 2005 aţ 2009 procentuálně podílely z počátku 0,14%, dále 

0,22%, 0,37%, 1,17% a poslední rok 1,01%. 
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 U poloţek pasiv se měnila struktura vlastního a cizího kapitálu o 22,35%, 20,41%, 

6,85% a 3,33%.  Konkrétně se podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech v letech od 

2005 do 2009 vyvíjel nejprve 20,27%, potom 42,61%, 63,02%, 69,87% a 73,20%. Firma 

ve sledovaném období odpovídá tendencím v této oblasti podnikání, protoţe obecně platí, 

ţe podniky zaměřené na třídění mají z hlediska finanční struktury tendenci ve zvýšené 

míře pouţívat vlastní zdroje financování. Taková skutečnost však v konečném následku 

můţe znamenat vliv v oblasti rentability. Vlastní zdroje financování jsou nákladnější neţ 

cizí zdroje. Proto by bylo vhodné zaměřit pozornost v rámci analýzy především na 

rentabilitu vlastního kapitálu a na rentabilitu celkového kapitálu. Základní kapitál tvořil 

z celkových pasiv 1,80%, 1,82%, 2,25%, 2,41% a 2,74%. Společnost Ekoselect, a.s. 

nevytváří kapitálové fondy, tudíţ byl podíl 0%.  Protoţe byla vykázána v roce 2004 ztráta, 

projevil se podíl výsledku hospodaření minulých let v roce 2005 ve formě -1,41%. Od roku 

2006 vytvářel podíl výsledku hospodaření minulých let 18,54%. Následně 50,02%, 64,89% 

a 75,83%.  Hospodářský výsledek běţného období činil z celkové skladby pasiv v roce 

2005 19,69%. Od roku 2006 do 2008 se změna podílu vyvíjela takto: 22,05%, 10,51% a 

2,31% . Jelikoţ v roce 2009 byla společnost opět ztrátová, projevilo se to i na podílu 

hospodářského výsledku za běţné období, který v tomto roce činil -5,67%.  

 Cizí zdroje se na pasivech v intervalu od roku 2005 do 2009 podílely 79,73%, 

57,39%, 36,98%, 30,13% a 26,80%. Firma si nevytváří rezervy. Nedisponuje ani 

bankovními úvěry a výpomocemi. Cizí kapitál se skládá pouze ze závazků. Vetší část 

představují krátkodobé závazky, které se ve sledovaných letech podílely na celkové 

struktuře pasiv 72,50%, 49,86%, 30,68%, 24,34% a 21,17%. U dlouhodobých závazků 

byla změna podílu 7,23%, 7,53%, 6,30% 5,79% a 5,63%. Časové rozlišení se na celkových 

aktivech nijak nepodílelo. Z hlediska financování je pro společnost výhodnější vyuţívání 

krátkodobých cizích zdrojů, coţ je v mém případě dodrţeno. Dlouhodobé zdroje 

financování jsou zároveň přirozeně draţší. Nevyváţená kapitálová struktura můţe však 

znamenat problémy z hlediska rentability. Vlastní kapitál zpravidla představuje draţší 

formu financování. Otázkou je, zda vyuţití vlastního kapitálu není způsobené nedostatkem 

jiných moţností získávání firemních prostředků. 
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5. Zhodnocení a návrhy 

Zde se zaměřím na praktickou aplikaci poměrových ukazatelů se skutečnými 

hodnotami společnosti Ekoselect, a.s. V první podkapitole vypočítám ukazatele rentability. 

Dále budu rozebírat podrobněji ukazatele likvidity, aktivity, zadluţenosti a produktivity 

práce. Pokud nebudou výsledky příznivé, v poslední podkapitole navrhnu moţná opatření, 

která by dle mého názoru mohla vést k lepšímu hospodaření firmy Ekoselect, a.s. 

5.1. Ukazatele rentability společnosti Ekoselect, a.s. 

Ukazatelů rentability existuje celá řada. Ve své diplomové práci rozeberu za období 

let 2005 aţ 2009 rentabilitu celkového kapitálu (ROA), rentabilitu vlastního kapitálu 

(ROE), rentabilitu dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE), rentabilitu trţeb (ROS) a 

rentabilitu nákladů (RN). 

Tabulka 5 Výpočty jednotlivých ukazatelů rentability v rozmezí let 2005 až 2009 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 26,12 % 26,29 % 13,80 % 2,41 % - 5,85 % 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 97,15 % 51,75 % 16,67 % 3,31 % - 7,74 % 

Rentabilita dl. investovaného kapitálu 

(ROCE) 
94,99 % 52,43 % 19,91 % 3,18 % - 7,42 % 

Rentabilita tržeb (ROS) 29,18 % 20,47 % 8,38 % 1,78 % - 5,44 % 

Rentabilita nákladů (RN) 70,79 % 25,60 % 8,95 % 1,69 % - 5,00 % 

Z tabulky č. 5 je zřejmé, ţe se všechny zkoumané rentability sniţují. Do roku 2008 

uzavírala společnost Ekoselect, a.s. velmi výhodné smlouvy s firmou Mostecké odpady, 

a.s. Jediný akcionář podniku Ekoselect, a.s. vlastnil také 49% u společnosti Mostecké 

odpady, a.s. Firmy mezi sebou uzavřely výhodné smlouvy. Analyzovaná společnost získala 

výhodné ceny za papír, plast a dřevo, čímţ si zajistila příliv několika milionů korun za rok. 

V říjnu 2008 ovšem přišla krize a firma Ekoselect, a.s. za suroviny uţ platila. Byla sice 

smluvena částka 200 Kč za tunu, ale i tak měla tato skutečnost výrazný dopad na 

hospodaření společnosti. Další následky krize spočívaly v tom, ţe spousta papíren omezila 

výrobu. Největší zastoupení zákazníků společnosti tvoří právě papírny. O tento produkt ale 

nebyl jiţ zájem. Papírny čerpaly zásoby ze skladu a nepořizovaly nové. Proto společnost 
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Ekoselect, a.s. začala vytvářet zásoby. Kdyţ byla kapacita skladovacích prostor vyčerpána, 

nebylo moţné papír nadále vykupovat. Problém ovšem spočíval v tom, ţe firma Ekoselect, 

a.s. uzavírala dlouhodobé smlouvy. Její dodavatele nezajímalo, ţe nemá společnosti 

dostatečný odbyt a byla nucena plnit nasmlouvané obchody. Výsledný efekt představoval, 

ţe naskladněný materiál skončil na skládce, za coţ podnik platil dalších 1 000 Kč za tunu.  

I cena umělohmotných lahví PET rok od roku klesala. Ať krize je, či není, občané 

budou vţdy nakupovat nápoje v plastových obalech. Čím déle však trvala krize, tím méně 

lidé poţívali produkty v PET lahvích. Aby měla společnost v této oblasti odbyt, musela 

výrazně sniţovat ceny.  

A jinak tomu nebylo ani u dřevěných odpadů. Lidé přestali dřevo vyhazovat a raději 

si ho nechávali pro vlastní potřebu. 

V roce 2005 činila ROA 26,12%.  Jelikoţ vykázala firma v roce 2009 ztrátu, 

propadla se ROA aţ na zápornou hodnotu, tedy -5,85%. To znamená, ţe z jedné Kč 

vloţeného kapitálu byla vytvořena ztráta ve výši cca 6 haléřů.  

Na první pohled kaţdým rokem hodnota ROE klesala z 97,15% aţ na -7,74%, coţ 

z vlastnického hlediska není příliš příznivé. Je zřejmé, ţe dochází k obratu hospodaření 

firmy a ke sníţení výkonnosti vlastního kapitálu. Situace můţe být ovlivněna zvýšenými 

náklady a větším vyuţitím vlastních zdrojů. V souvislosti s rentabilitou vlastního kapitálu 

mohu doporučit zajištění návratu k tendenci růstu hodnot sniţováním nákladů, zajištěním 

zvýšení odbytu vytříděných produktů, menší vyuţívání vlastních zdrojů. Úroveň ROE je 

silně závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře cizích zdrojů.  

Efektivně hospodařila společnost v roce 2005, kdy ROCE dosahovala 94,99%. 

Následující roky se opět sniţovala, aţ na zápornou hodnotu -7,42%, coţ z hlediska účinku 

působivé není. 

Z jedné utrţené koruny získal podnik v roce 2005 29,18% zisku. Je to nejvíce 

získaných % ze zisku, i přesto ţe tehdy byly trţby společnosti nejniţší. Jelikoţ další léta 

dosahovala společnost kaţdým rokem menšího čistého zisku, odrazilo se to i na výsledcích 

ROS. Ještě v roce 2006 představovala 1 získaná Kč 20,47% ze zisku. Bohuţel hodnota 

ukazatele ROS má i nadále klesající tendenci. V roce 2009 se ROS opět dostala aţ na         

- 5,44%. Opět byl pokles způsoben vykázanou ztrátou. 
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V roce 2005 získala společnost z jedné vynaloţené koruny 70,79%.  V roce 2006 

vytěţila firma z jedné utrţené koruny 25,60% zisku. Následující roky se RN sniţovala a 

v roce 2009 znovu docílila -5%. 

5.2. Ukazatele likvidity společnosti Ekoselect, a.s. 

Z oblasti likvidity se budu zabývat likviditou běţnou, pohotovou, okamţitou a čistým 

pracovním kapitálem v intervalu let 2005 aţ 2009. 

Tabulka 6 Výpočty jednotlivých ukazatelů likvidity v rozmezí let 2005 až 2009 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 

Běžná likvidita 0,20 0,53 0,87 1,09 1,26 

Pohotová likvidita 0,19 0,51 0,80 0,99 1,12 

Okamžitá likvidita 0,03 0,15 0,35 0,13 0,11 

Čistý pracovní kapitál -32 069 -12 750 -1 742 868 1 985 

Dle výsledků se pohybuje běţná likvidita opravdu na nízké hranici. Výsledek z roku 

2005 vyjadřuje, ţe pouze 20% krátkodobých závazků je kryto z oběţného majetku, coţ 

moc příznivé není.  Pro společnost to znamenalo pouze dvě moţnosti. První byla, ţe prodá 

nějaký dlouhodobý majetek (pozemek, budovu nebo stroj). Bohuţel vše ale vyuţívala 

k podnikání, a proto se pokusila v následujícím roce uzavřít více obchodů. Musela více 

vydělávat a to tak, ţe nakoupila suroviny, vytřídila je, slisovala a co nejrychleji prodala. 

Bylo nezbytné udělat vše pro to, aby v příštím roce vydělala zbývajících 80% 

představujících 32 246 400 Kč. Tedy měla by vydělat 80%, ovšem ne ve formě výsledku 

hospodaření za běţné období, ale pomocí cash flow (čistý zisk + odpisy). V roce 2007 bylo 

kryto uţ 53%. Vzrostl výsledek hospodaření za běţnou činnost na 12 086 000 korun. 

Pokud k němu připočtu odpisy ve výši 9 244 000 Kč je výsledkem 21 330 000 korun.  

Stále ovšem z roku 2006 zbývá nekrytých 10 916 400 Kč, které má firma vydělat v roce 

2007. V roce 2007 se krylo jiţ 87% oběţných aktiv z krátkodobých závazků.  Zbylých 

13% představovalo 1 773 850 Kč.  Z předchozích let zbývalo firmě nekrytých 12 690 250 

korun. Výsledek hospodaření za období 2007 činil s odpisy 14 095 000 Kč. Tedy aţ v roce 

2007 byla krátkodobými závazky pokryta oběţná aktiva z roku 2005 a 2006. 

Předpokladem pro zlepšení likvidity bylo, ţe se přestaly vyplácet dividendy. Jak vyplývá 
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z tabulky, tato skutečnost měla na vývoj likvidity opravdu dobrý vliv, protoţe se rok od 

roku zlepšuje. 

U pohotové likvidity si vede společnost Ekoselect, a.s. podobně jako u likvidity 

běţné. Důvod je prostý. Její zásoby se skládají z materiálu a výrobků. Materiál představují 

nakoupené suroviny. Výrobky se rozumí jiţ vytříděný a slisovaný materiál. Výhodou je, ţe 

k přeměně materiálu na výrobek je potřeba velmi krátké doby. Tím pádem jsou vytříděné 

suroviny rychlým způsobem prodány přímo zákazníkovi. Proto má firma dostatek stálých 

odběratelů. Z produktů lze rychlým způsobem získat peníze. Materiál a výrobky se staly 

velice likvidní sloţkou, čemuţ odpovídají i výsledky. Pohotová likvidita se má pohybovat 

mezi 0,4 aţ 1,5. A to je v mém případě splněno.  U firmy Ekoselect, a.s. existuje mezi 

běţnou a pohotovou likviditou nepatrný rozdíl. Je to proto, ţe zásoby tvoří po celé 

sledované období cirka 10% oběţných aktiv a to není moc. Společnost funguje na principu 

rychlé přeměny materiálu na výrobky, které se okamţitě prodají, a tudíţ nevzniká dostatek 

zásob.  Druhým důvodem, proč nemá společnost dostatečné mnoţství zásob, bývá 

nebezpečí vzplanutí materiálu. Navíc od čistoty materiálu se velice často odvíjí i cena. 

Peněţní prostředky společnosti byly a jsou dle výsledků nedostatečné. Vedení 

společnosti se snaţilo pomocí určitých opatření okamţitou likviditu vylepšit. Například u 

transportů bylo nejprve domluveno, ţe se faktury zaplatí do 14 dnů. Postupně se ale 

splatnost těchto faktur prodlouţila na 30 dnů. Aby společnost získala rychleji peníze za 

prodané zboţí a tím mohla lépe plnit své závazky, nabídla svým zákazníkům při platbě do 

14 dnů 3% slevu z fakturované částky. 

I čistý pracovní kapitál se rok od roku zlepšuje. Výsledky z roku 2005 a 2006 nejsou 

opravdu příznivé. Důvodem jsou vysoké krátkodobé závazky. Příčina spočívá v přelomu 

roku 2005 na 2006. V lednu 2006 totiţ obdrţela společnost velké mnoţství faktur, které se 

ale týkaly skutečností plněných v roce 2005. Jedná se především o poradenské sluţby. Tím 

se vlastně značně sníţil výsledek hospodaření. Majitel společnosti si byl vědom, ţe je 

potřeba změnit obchodní a finanční politiku firmy. Na základě těchto argumentů vzniklo   

1. 10. 2007 nové představenstvo. Přestoţe se od roku 2007 přestaly vyplácet dividendy, 

měla společnost více závazků neţ oběţných aktiv. Od roku 2008 byla jiţ část oběţných 

aktiv kryta krátkodobými závazky. 
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5.3. Ukazatele aktivity společnosti Ekoselect, a.s. 

V rámci aktivity se u společnosti Ekoselect, a.s. zaměřím na obrat celkových aktiv, 

dobu obratu zásob, obrat zásob, dobu obratu pohledávek a dobu obratu závazků od roku 

2005 do roku 2009. 

Tabulka 7 Výpočty jednotlivých ukazatelů aktivity v rozmezí let 2005 až 2009 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 

Obrat celkových aktiv 0,6747 1,0776 1,2537 1,2989 1,0409 

Doba obratu zásob (ve dnech) 4,02 3,33 5,12 6,51 9,52 

Obrat zásob (x) 89,55 108,11 70,31 55,30 37,81 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 42,77 50,04 51,68 49,48 78,14 

Doba obratu závazků (ve dnech) 84,46 79,32 132,26 206,15 324,75 

Obrat celkových aktiv signalizuje, ţe se do dlouhodobých aktiv v rozmezí let 2005 

aţ 2008 vůbec neinvestovalo. Přesto se ale kaţdým rokem odepisovala. Klesají-li 

dlouhodobá aktiva, sniţují se i celková aktiva. Při bezmála stejných obratech stoupá tedy i 

hodnota sledovaného ukazatele. Výjimkou je rok 2009, kdy vlivem krize vykazuje 

společnost ztrátu. Z hodnot v tabulce č. 7 je patrný trend nárůstu. V roce 2005 se aktiva za 

toto období otočila asi 0,67-krát, v roce 2008 asi 1,08- krát. V následujících dvou letech se 

obrat aktiv zvýšil zhruba o polovinu obratu z roku 2005. V roce 2009 se aktiva obrátila 

zhruba 1,06krát. 

Doba obratu zásob zaznamenaná v tabulce č. 7 uvádí, kolik dní je v průměru kaţdá 

poloţka na skladě podniku. V roce 2005 měla firma na skladě poloţky v průměru 4 dny. 

V následujícím roce došlo ke sníţení na 3 dny skladování zásob. V roce 2007 se průměrná 

skladovací doba zásob opět navýšila na 5 dnů. Doba obratu zásob kromě roku 2009 zůstala 

téměř stejná. V roce 2009 na základě krize silně upadly trţby. Materiál nemohl být tak 

dobře prodán jako doposud, zůstal déle na skladě. Vyjmenované důvody vedly k nejdelší 

době skladování zásoby, tedy přes 9 dní. 

Z obratu zásob v tabulce č. 7 vyplývá, kolikrát se zásoby v průběhu roku nakoupily a 

uskladnily. Ukazatel by měl být co nejvyšší, aby se zásoby co nejrychleji obracely. V roce 

2005 došlo u sledované společnosti k 89,55 obrátkám zásob. V roce 2007 nastal potřebný 

nárůst na 108,11 obrátek. Ovšem od roku 2007 se objevil neţádoucí pokles na 70,31 
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obrátek. Trend úpadku obrátek zásob pokračoval jak v roce 2008 na 55,30 obrátek, tak i 

v roce 2009, kdy se hodnota obratu zásob propadla aţ na 37,81 obrátek. Ideální by pro 

firmu bylo, kdyby se vrátila k tendencím z roku 2006.  

Obrat zásob je relativně vysoký. Způsobeno je to tím, ţe třídírna odpadů nemá 

náročný průběh přeměny materiálu na výrobek. Vstupním prvkem se stává druhotná 

surovina (papír, plast), která se jednoduše pomocí třídící linky a lidské síly přetřídí na 

jednotlivé druhy, slisuje a hotový produkt je ihned k dispozici zákazníkovi. 

Doba obratu pohledávek zobrazená v tabulce č. 7 udává průměrný počet dní, po které 

musí firma Ekoselect, a.s. čekat na zaplacení vystavených faktur za své zboţí a poskytnuté 

sluţby.  Jde tedy o průměrnou dobu, kdy společnost úvěruje své odběratele. V roce 2005 

byly pohledávky hrazeny v průměru po 42 dnech. V roce 2006 došlo k navýšení na 50 dnů. 

V roce 2007 se doba zvýšila o přibliţně 2 dny, ale následující rok doba obratu pohledávek 

o stejný počet dnů opět klesla. V tomto odvětví se běţné platební podmínky pohybují v rozmezí 

14, 30 nebo 60 dní. Často jsou veškeré dodávky vyfakturovány v jedné faktuře na konci měsíce, 

coţ samozřejmě dobu inkasa znovu prodluţuje. O některé pohledávky dokonce společnost přišla. 

Například firma Novak CV, a.s. se díky krizi ocitla v insolvenci a své závazky dosud neuhradila. 

Krize v roce 2009 měla výrazní vliv i na platební morálku, a proto ukazatel doby obratu 

pohledávek převýšil 78 dní. 

Z tabulky č. 7 dále vyplívá, jak dlouho trvala v průměru společnosti Ekoselect, a.s. úhrada 

závazků.  Doba odkladu plateb tedy vyjadřuje, jak dlouho firma splácela své závazky dodavatelům. 

Nejhorší situace ve firmě nastala v roce 2005, kdy byla úvěrována dodavateli neuvěřitelných 

necelých 325 dní. Dle mého názoru se jedná o kritickou hodnotu. Následující rok přinesl zlepšení. 

Doba obratu závazků se sníţila o zhruba 119 dní, tedy zhruba na hodnotu 206 dní. V roce 2007 byl 

podnik schopen uhradit dodavatelské faktury za zhruba 2,5 měsíce, coţ odpovídá cirka 132 dnům. 

Další rok se situace opět vylepšila o necelých 53 dní. V posledním sledovaném roce došlo sice 

k navýšení doby odkladu plateb na cirka 85 dní.   

Doba obratu závazků byla sice delší neţ doba obratu pohledávek. U posuzované společnosti 

Ekoselect, a.s. dochází k úvěrování dodavatelů. Zde vzniká situace, kdy firma disponuje 

nedostatkem aktiv a vzdává se mnoha potenciálně výhodných podnikatelských moţností. Přichází i 

o výnosy, kterých by mohla dosáhnout.  
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5.4. Ukazatele zadluženosti společnosti Ekoselect, a.s. 

 Z oblasti zadluţenosti se budu v rámci společnosti Ekoselect, a.s. věnovat 

ukazatelům celkové zadluţenosti, zadluţenosti vlastního kapitálu, úrokovému krytí, 

předkapitalizaci a podkapitalizaci od roku 2005 aţ 2009. 

Tabulka 8 Výpočty jednotlivých ukazatelů zadluženosti v rozmezí let 2005 až 2009 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková zadluženost  79,73% 57,39% 36,98% 30,13% 26,80% 

Zadluženost vlastního kapitálu 3,93 1,35 0,59 0,43 0,37 

Úrokové krytí (x) x 626,35 118 62,44 x 

Překapitalizace  0,24 0,58 0,86 0,97 1,01 

Podkapitalizace 0,32 0,69 0,95 1,05 1,09 

Dle výsledků tabulky č. 8 byla v roce 2005 společnost Ekoselect, a.s. nejvíce 

zadluţená. Důvod je prostý. ¾ pasiv se totiţ skládaly z dluhů, coţ moc povzbudivé není. 

Pokles z 79,73% v roce 2005 na 26,80% v roce 2009 však naznačuje, ţe věřitelé 

nepřicházejí jiţ o investovaný kapitál, protoţe jiţ nedochází k zadluţování společnosti. Dle 

výsledků se podnik nedostává do finanční tísně.  Ukazatel této analýzy nasvědčuje, ţe se 

od roku 2007 jedná o finančně stabilní firmu. Zde ovšem vzniká otázka: jak je moţné, ţe 

se celková zadluţenost rok od roku vylepšuje, kdyţ firma v roce 2009 vykázala ztrátu přes 

2 miliony korun? Výsledek hospodaření v roce 2009 představoval sice ztrátu ve výši 2 068 

tisíc korun. To ale neznamená, ţe společnost „nevydělává“.  Dosahování zisku lze opět 

vyjádřit pomocí cash flow, které získáme, kdyţ k čistému zisku přičteme odpisy. Pokud 

tedy k       – 2 068 tisícům přičteme 3 214 tisíc (hodnota odpisů v roce 2009), vyjde, ţe 

společnost dosáhla v roce 2009 1 146 000 korun. 

Zobrazená zadluţenost vlastního kapitálu v tabulce č. 8 vypovídá o stejné schopnosti 

jako celková zadluţenost. V roce 2005 se zadluţenost vlastního kapitálu pohybovala na 

393%. Hodnota ukazatele v tomto roce je velice špatná. I kdyţ se hodnota sledovaného 

ukazatele v roce 2006 zlepšila o 258%, výsledek stále příznivý není.  Teprve v roce 2007 

se zadluţenost vlastního kapitálu pohybovala na 59%. Přijatelné hodnoty se objevují aţ od 

roku 2008, kdy se hodnota zadluţenosti pohybovala na 43% a v roce 2009 dokonce na 
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37%. Oba ukazatele zadluţenosti tedy klesají s tím, jak klesají proporce dluhů ve finanční 

struktuře podniku.  

Ukazatel úrokové krytí v tabulce č. 8 informuje, kolikrát se úroky kryjí ziskem. 

Jelikoţ v roce 2005 neměla společnost nákladové úroky, nebylo moţné tohoto ukazatele 

vypočítat. Následné úrokové krytí v roce 2006 s hodnotou 626,35 svědčí o vylepšení 

situace. Hodnota ukazatele v roce 2007 klesla aţ na 118, v roce 2008 dokonce na 62,44. 

Jelikoţ vykázala společnost v roce 2009 ztrátu, byl by čitatel záporný a výsledek by se také 

pohyboval v záporných hodnotách, a proto není v tabulce ukazatel zanesen. Navíc 

z matematického hlediska 0 dělit nelze. Dobré výsledky u ukazatele úrokového krytí 

nasvědčují, ţe společnost Ekoselect, a.s. nedisponuje ţádnými úvěry, tudíţ nevykazuje ani 

vysoké nákladové úroky.  

Dle zlatého pravidla by kaţdé aktivum mělo být financováno ze zdroje se stejnou 

dobou splatnosti. Krátkodobé závazky by měly být kryty tedy krátkodobými pohledávkami 

a krátkodobým finančním majetkem. V roce 2005 krátkodobé závazky firmy Ekoselect, 

a.s. činily 7 727 tisíc korun a byly kryty 8 635 tisíci korun.  Následující rok představovaly 

krátkodobé závazky 10 099 tisíc korun a na jejich krytí zůstalo k dispozici jen 10 032 tisíc 

korun. V roce 2007 tvořily krátkodobé závazky 13 645 tisíc korun a kryly se z 10 889 tisíc 

korun. V roce 2008 vykázala analyzovaná společnost v krátkodobých závazcích 27 323 

tisíc korun a v krátkodobých pohledávkách a krátkodobém finančním majetku jen 14 002 

tisíc korun. V roce 2009 bylo 40 308 tisíc v krátkodobých závazcích kryto 7 718 tisíci 

korun, coţ je hodnota zhruba 5krát menší.  

Naopak dlouhodobé závazky by měly být kryty stálými aktivy, protoţe jsou 

dlouhodobě k dispozici. Jsou-li hodnoty ukazatele kapitalizace menší jak 1, mluvíme o 

podkapitalizaci. Nedostatečná vybavenost podniku kapitálem dle výsledků nastala u 

společnosti Ekoselect, a.s. v letech 2005 aţ 2008. Vlastní kapitál zůstává ve firmě 

dlouhodobě drţen. Za optimální variantu povaţuji, pokud je vlastní kapitál přibliţně roven 

stálým aktivům. Překapitalizace tedy v analyzovaném podniku nastala v letech 2008 a 

2009. Aby byla firma dobře financována, má být hodnota vlastního kapitálu 

s dlouhodobými závazky vyšší neţ stálá aktiva, coţ podnik v této době jiţ splňuje. 
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5.5. Ukazatele produktivity práce společnosti Ekoselect, a.s. 

Pro mé výpočty bude důleţitý počet zaměstnanců v jednotlivých letech. V roce 2005 

měla společnost Ekoselect, a.s. 55 pracovníků. Následující rok 2006 přinesl sníţení počtu 

na 42. Naopak v roce 2007 se zvýšil na 50 lidí. V letech 2008 a 2009 pracovalo ve firmě 

38 a 45 zaměstnanců. Nejen počet pracovníků mi poslouţí k moţnosti hodnocení 

vybraných ukazatelů produktivity práce. Zde si zvolím vyhodnotit osobní náklady 

k přidané hodnotě, produktivitu práce z přidané hodnoty, produktivitu práce z trţeb, 

průměrnou roční a měsíční mzdu. 

Tabulka 9 Výpočty jednotlivých ukazatelů produktivity práce v rozmezí let 2005 až 2009 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 

Osobní náklady k PH 0,29 0,18 0,27 0,74 0,82 

Produktivita práce 

z PH (v Kč) 
475 472,73 744 500,00 492 340,00 372 842,11 271 977,78 

Produktivita práce 

z tržeb (v Kč) 
685 527,27 1 403 047,62 1 120 060,00 1 413 105,26 843 666,67 

Ø roční mzda (v Kč) 99 145,45 97 095,24 94 320,00 184 789,47 153 333,33 

Ø měsíční mzda (v Kč) 8 262,12 8 091,27 7 860,00 15 399,12 12 777,78 

Podíl osobních nákladů k přidané hodnotě se ve společnosti rok od roku zvyšuje. 

Přidanou hodnotu jsem vypočítala tak, ţe jsem od výkonů odečetla výkonovou spotřebu. 

Výkony představují trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb a změny stavu 

vnitropodnikových zásob. Výkonová spotřeba se skládá ze sluţeb a spotřeby materiálu a 

energie. Přidaná hodnota tedy znamená, ţe podnik přijme druhotnou suroviny, kterou 

roztřídí na jednotlivé poloţky. V praxi to znamená, ţe přijme ve volném stavu papírové 

obaly. Výsledným produktem je slisovaný karton, natron nebo směsný papír. U plastových 

obalů se materiál roztřídí na PET, folii, plastové vaničky, PP desky, HDPE atd. PET se 

dále vytřídí dle barvy na čiré, modré, světle modré, zelené a color mix, kde jsou obsaţeny 

všechny ostatní barvy (růţová, fialová, hnědá, stříbrná). Vytříděná folie se pak prodává 

buď jako transparentní neboli čirá a barevný mix. Samozřejmě třídírna nepřijímá čisté 

suroviny. S materiálem se přijímá i odpad, který je také nutno vytřídit a odvést na skládku. 

V letech 2005 aţ 2007 fungovala ve společnosti Ekoselect, a.s. pouze jedna pracovní 
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směna. V roce 2008 se vedení firmy rozhodlo, ţe budou směny dvě. Na kaţdé šichtě 

pracovalo cirka 19 lidí. To znamenalo, ţe na kaţdé směně musel být navíc mistr, řidič 

nakladače, řidič vysokozdviţného vozíku a lisař. Proto se osobní náklady od roku 2008 

navýšily zhruba o 3 697 tisíc korun. V současné době odpovídá za obě směny pouze jeden 

mistr.  

Produktivita práce z přidané hodnoty v tabulce č. 9 vyjadřuje podíl přidané hodnoty 

na jednoho zaměstnance. Nejvyšší podíl produktivity práce z přidané hodnoty byl dosaţen 

v roce 2006, kdy se hodnota ukazatele vyšplhala na 744 500 korun. V následujících letech 

uţ jen klesala. V roce 2009 činila produktivita práce z přidané hodnoty 271 977,78 korun. 

Klesající produktivitu práce zapříčinila nejprve změna výhodné smlouvy s Mosteckými 

odpady, a.s. V roce 2009 musel být kontrakt s jiţ jmenovaným podnikem ukončen, jelikoţ 

se Mostecké odpady, a.s. prodaly v důsledku krize společnosti Marius Pedersen, a.s.   

Produktivita práce z trţeb představuje, kolik korun ročně získal podnik při práci 

jednoho pracovníka. Pokud klesá produktivita práce z přidané hodnoty, klesá také 

produktivita práce z trţeb. Nejniţší hodnoty tohoto ukazatele dosáhl podnik v roce 2005, 

kdy výnosy na jednoho pracovníka činily 685 527,27 Kč. V roce 2006 hodnota ukazatele 

přesáhla dvojnásobek.  Následující rok podíl produktivity práce na celkových trţbách klesl 

na 1 120 060 korun. Rok 2008 přinesl opět nárůst ukazatele na hodnotu 1 413 105,26 

korun. V posledním analyzovaném roce 2009 vlivem krize opět ukazatel klesl na 

843 666,67 korun. 

Průměrná mzda pracovníků společnosti Ekoselect, a.s. od roku 2005 do roku 2009 

výrazně vzrostla. Roční průměrná mzda v roce 2005 dosahovala 99 145,45 korun, coţ 

představuje měsíční průměrnou mzdu ve výši 8 262,12 korun. Další dva roky výše 

průměrné roční i měsíční mzdy odpovídala zhruba stejným hodnotám jako v roce 2005. Do 

roku 2007 dostávali pracovníci pouze základní mzdu. Od roku 2008 se změnila struktura 

mezd. Mzdové náklady se navýšily o prémie. V současnosti tvoří odměny pracovníkům 

následující druhy prémií. Pokud zaměstnanec nemarodí a chodí řádně celý měsíc do práce, 

je mu udělena odměna ve výši 300 korun. Dále se dělníkům udělují prémie za dodrţení 

normy. Pokud šichta splní v týdnu normu,  která představuje zhruba 15 m
3
 na osobu, 

obdrţí kaţdý zaměstnanec 200 korun. Kdyţ směna vytřídí o 30 a více m
3
 materiálu, získá 

takový pracovník 300 korun týdně. Jiné prémie obdrţí pracovníci od mistra. Lisařům se 
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měsíčně udělují prémie do 1 500 korun, řidičům nakladačů do 2 000 korun, řidičům 

vysokozdviţných vozíků do 1 300 korun a ostatním dělníkům do 1 000 korun. Při 

rozdělování prémií se také přihlíţí ke skutečnostem. Například zda dosáhli efektivních 

výsledků, zda byli ochotni pracovat přesčas aj. Pokud pracovníci odvádějí dobré výsledky, 

získají za své pracovní nasazení k základní mzdě náleţité prémie, které se ve výsledné 

čisté mzdě projeví. Od roku 2008 jezdili s nákladními vozy 4 řidiči. Protoţe firma 

Ekoselect, a.s. vyváţí vytřídění materiál převáţně do Německa, obsahuje mzda řidičů 

navíc diety. Tento efekt se výrazně projevil na výsledcích průměrné roční i měsíční mzdy. 

Z vyjmenovaných důvodů vzrostla v roce 2008 průměrná roční mzda na 184 789,94 korun, 

průměrná měsíční mzda na 15 399,12 korun. Jelikoţ v roce 2009 nastala jiţ několikrát 

zmiňovaná finanční krize, propadla se výše průměrné měsíční mzdy na 153 333,33 korun. 

Průměrná měsíční mzda činila v tomtéţ roce 12 777,78 korun. 

5.6. Návrhy na zlepšení lepšího hospodaření společnosti Ekoselect, a.s. 

Celkové vylepšení bych viděla v následujících oblastech: 

1. Pozice na trhu 

Celkový obraz společnosti u dodavatelů i odběratelů je zapotřebí udrţovat na dobré 

úrovni. Sice to jsou pouze maličkosti, ale i ty zapříčiní velmi mnoho. Příkladem by byla 

v daném případě stávající nedochvilnost. Kdyţ se má někde ve stanoveném čase nakládat, 

tak by se měl kamion firmy v tento čas objevit na místě. Naopak, pokud přijede kamion 

zákazníka na nakládku do areálu podniku, měl by být materiál okamţitě k dispozici. 

Termíny sjednané členem představenstva se mají také dodrţovat. Rychlé odbavení 

zákazníků, příjemné přátelské vystupování, poskytnutí zázemí firmy jsou ostatními nástroji 

pro aktivní přístup k zákazníkovi. Další pozitivní impuls pro zákazníka je nutnost věnovat 

se jeho potřebám, naslouchat jeho radám a inspirovat se jeho návrhy na zlepšení.   

Společnost Ekoselect, a.s. se nesoustředí a nekoncentruje na spojení se svými 

zákazníky a ani o ně dobře nepečuje. Firma vlastní pouze velkoobjemové kontejnery. Za 

slabinu povaţuji, ţe nemá podnik také malé kontejnery, protoţe spousta zákazníků by o ně 

měla zájem na základě nedostatku místa. Kdyby se po klientech rozmístily menší a lisovací 

kontejnery, kterými disponují ostatní společnosti v tomto oboru (např. Sita, .A.S.A. aj.), 

bylo by moţné nabídnout lepší provizi za cenné suroviny. Spojením s partnery by firma 
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mohla svým zákazníků nabídnout přesně to, co vyţadují v celé oblasti odpadů a 

druhotných surovin.  

Při posílení pozice na trhu je nutné vyhledávat moţnosti, aby se podnik pozitivně 

odklonil od konkurence. Myslím tím prezentační a informační nástroje pro všechny 

zákazníky společnosti Ekoselect, a.s. Za důleţité povaţuji pozitivní prezentaci firmy, 

kterou si představuji jako knihu ve formátu A4 obsahující kompletní zázemí firmy, 

technické vybavení, fotodokumentací, autopark a sluţby, které můţe firma nabídnout.  Při 

organizaci společenských akcí jako je například jubileum firmy nebo zakončení 

kalendářního roku, by se nemělo opomenout na pozvání dobrých partnerů a významných 

zákazníků. Jako poděkování za výbornou spolupráci vidím pozitivum v darování 

pozorností (dárkové koše, vína s etiketou společnosti, tuţky, bloky, stojánky na mobil, 

trička apod.). 

2. Kompetence 

V rámci kompetencí navrhuji vylepšit přenos informací. Z toho vyplývá celkové 

plánování, průběh pracovního procesu a interní koordinace. Pravidelnými pracovními 

poradami by došlo k důkladnější kontrole provedených úkolů a ke zjištění, zda se dodrţují 

stanovené cíle. Neinformovanost shledávám i v chybějících školení z oblasti plastů, jejich 

druhy, třídění, kombinace a formy recyklace. Pokud by se v rámci firemní působnosti 

nabylo odpovídajícího vzdělání z oblasti zpracovávání plastů, dosáhlo by se vyššího 

recyklačního podílu. Přínos by se projevil většími obraty a menšími náklady na skládku. 

Dalším nedostatkem společnosti Ekoselect, a.s. je nedostatečně obsazena pozice 

obchodního zástupce. Pro oblast Německa vytváří tuto pozici člen představenstva, pan 

Dipl - Ing. Knut Steffens. V rámci České republiky pečuje o obchodní záleţitosti firmy 

slečna Bc. Jana Holatová. Do budoucna by se měla firma zaobírat otázkou, zda pro ni není 

výhodné vypsat výběrové řízení na nově vzniklou pozici obchodního zástupce 

s následujícími poţadavky: telefonická i přímá komunikace se zákazníky, vyhledávání 

nových příleţitostí, zhotovování cenových nabídek, zajišťování účasti a prezentace na 

výstavách a veletrzích.  

Eliminovat fluktuaci THP zaměstnanců můţe firma Ekoselect, a.s. zamezit 

následujícími kroky: strukturovat základní mzdu dle pozice a odpovědnosti, následně 

vyuţívat nenárokovanou část mzdy (prémie) k ohodnocení výkonnosti pracovníka dalšími 
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benefity jako např. stravenky, vzdělávací kurzy, ţivotní pojištění, penzijní připojištění, 

příspěvky na dopravu, soukromé vyuţívání sluţebního telefonu, vozu, notebooku. 

3. Finanční stabilita a vyšší zisk 

Pro lepší finanční stabilitu by se mělo zajistit navýšení likvidních prostředků pomocí 

efektivního upomínkování.  Jestliţe je splatnost faktury překročena, firma by měla ihned 

zareagovat. Zajistila by si dřívější přísun peněz a vylepšila také svou finanční strukturu. 

Tím se pak můţe také upustit od poskytování skonta odběratelům, které sniţuje 

samozřejmě zisk. 

Dalším opatřením ke zlepšení likvidity shledávám v navýšení vlastního kapitálu. 

Podmínkou pro navýšení kapitálu je aby všechny pracovní procesy nebyly ovlivněny 

nepřidanou hodnotou práce (tj. co neplatí zákazníci – prostoje, rozbitý stroj, špatná 

organizace autodopravy). Intenzivním prodejem a úsporou nákladů se vylepší výsledek 

hospodaření. Šetřit by společnost měla především v oblasti elektrické energie, spotřeby 

vody, spotřeby paliva, telefonů, poradenských smluv atd. V současnosti je na 

Chomutovsku a i v jeho okolí značná nezaměstnanost. Existují různé moţnosti hledání 

pracovníků. Kdyby společnost přijala vlastní účetní, ušetřila by měsíčně nemalé finanční 

prostředky, které nyní vyplácí svému daňovému poradci za zpracování účetnictví a mezd.  

Firma Ekoselect, a.s. pokud chce dosahovat vyšších trţeb, měla by se zaměřit na 

lepší transparentnost obchodů. Strategie těchto transakcí spočívá v tom, ţe za přijatou 

surovinu zákazník = dodavatel zaplatí, podnik ji zpracuje a prodá s určitou marţí. Zde bych 

zdůraznila právě jiţ zmiňované nedostatky v oblasti plastů.  Existují standardní materiály 

jako PET a folie, které na trhu s druhotnými surovinami  zná kaţdý obchodník. Ovšem o 

plasty jako jsou PET G tzv. platíčka nikdo nejeví zájem. Naopak se jich chce zbavit za 

kaţdou cenu, aniţ by měl vůbec ponětí o jejich hodnotě, která je ve skutečnosti mnohem 

vyšší.  

Jestliţe společnost Ekoselect, a.s. zachová stávající třídění, zaměří se na méně známé 

druhy surovin, sníţí přebytečné náklady, tak pak bude dosahovat vyšších zisků. Tím 

samozřejmě dojde k navýšení vlastního kapitálu a finanční rezerva z nevyplacených 

dividend by se pouţila na umoření finančních závazků. 
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6. Závěr 

Finanční analýzy pomáhají odhalit, zda je firma dostatečně zisková, zda má náleţitou 

kapitálovou strukturu, zda vyuţívá efektivně vlastních aktiv, zda je schopna splácet včas 

své závazky a celou řadu ostatních významných skutečností. Postupná znalost ekonomické 

situace společnosti umoţňuje manaţerům náleţitě se rozhodovat při získávání finančních 

zdrojů, při určení optimální finanční struktury, při poskytování obchodních úvěrů, při 

rozdělování zisku, při alokaci volných peněţních prostředků apod. 

Cílem práce bylo získání informací o finanční analýze z literatury a na základě 

nabytých poznatků vypracovat finanční analýzu třídírny odpadů, společnosti Ekoselect, 

a.s., za období od roku 2005 do roku 2009 včetně vlivu ekonomické krize na stávající stav. 

První praktická aplikace byla pouţita při horizontální a vertikální analýze. U 

horizontální analýzy došlo k porovnání stavů jednotlivých poloţek rozvahy za dva roky. 

Výsledkem byla absolutní a procentuální změna za sledované období. Při vertikální 

analýze se posuzovalo, kolika procenty se jednotlivé poloţky rozvahy podílely na celkové 

bilanční sumě v časovém horizontu pěti let. 

Další finanční pětiletý rozbor byl proveden na poměrových ukazatelích v oblasti 

rentability, likvidity, aktivity, zadluţenosti a produktivity práce. V rámci rentability došlo 

ke sníţení všech jejích druhů klesající ziskovostí. Vlivem krize v roce 2009 vykázala 

společnost ztrátu. Na tomto základě se hodnoty ukazatele dostaly do záporných výsledků.  

I kdyţ běţná likvidita nedosahuje doporučených hodnot, rok od roku se zlepšuje. To 

znamená, ţe jsou krátkodobé závazky čím dál tím více kryty oběţnými aktivy. Naopak 

pohotová likvidita se jiţ pohybuje v doporučovaných mezích. U společnosti Ekoselect, a.s. 

je mezi těmito likviditami nepatrný rozdíl, jelikoţ po celé sledované období jsou oběţná 

aktiva tvořena jen z 10% ze zásob. Okamţitá likvidita se pohybuje v roce 2009 na 

kritických 11%, přičemţ minimální doporučovaná hodnota je 20%. Zlepšení v oblasti 

likvidity však potvrzuje ukazatel čistého pracovního kapitálu, který se ze záporných hodnot 

z roku 2005 vyšplhal na kladné jiţ v roce 2008.  

Dle výsledků obrat celkových aktiv signalizuje, ţe se do dlouhodobých aktiv 

v rozmezí pěti let skoro vůbec neinvestovalo. V roce 2009 na základě krize silně upadly 
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trţby. Materiál nemohl být tak dobře prodán jako doposud, zůstal déle na skladě. Právě 

proto v roce 2009 byla doba obratu zásob nejdelší a obrat zásob nejmenší. Doba obratu 

pohledávek se rok od roku prodluţovala. Naopak doba obratu závazků se postupně 

zkracovala. 

Celková zadluţenost a zadluţenost vlastního kapitálu projevily postupný pokles 

způsobený klesající proporcí dluhů ve finanční struktuře podniku. Dobré výsledky u 

ukazatele úrokového krytí dosvědčily, ţe firma Ekoselect, a.s. nedisponuje ţádnými úvěry, 

a proto nemá ani vysoké nákladové úroky. Do konce roku 2007 byl podnik 

podkapitalizován. Od roku 2008 je jiţ překapitalizován, coţ znamená, ţe má více kapitálu 

neţ je jeho hospodárné vyuţití. 

V oblasti produktivity práce se porovnávali vzestupy a poklesy hodnot osobních 

nákladů k přidané hodnotě, produktivity práce k přidané hodnotě, produktivity práce 

z trţeb, průměrné roční a měsíční mzdy za stanovené období. 

V poslední podkapitole práce byly navrţené kroky ke zlepšení pozice podniku na 

trhu, jakým způsobem by společnost Ekoselect, a.s. měla vystupovat, jak pečovat a jednat 

se svými zákazníky. Další problematikou, kterou by se měl podnik zabývat je zřízení 

pozice obchodního zástupce, proškolení všech vedoucích pracovníků v oblasti recyklace 

plastů a stabilizovat tým THP pracovníků. Navrhla jsem moţnosti redukce nákladů, jak 

zvýšit objemy prodeje zaměřením se například na méně známé druhy surovin. Tímto 

aspektem by se mohlo dosahovat vyšších zisků. Pokud by se zachoval trend nevyplácení 

dividend, mohly by se přebývající finanční prostředky pouţít ke krytí krátkodobých 

závazků. 
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Příloha 1 Rozvaha společnosti Ekoselect, a.s. (položky jsou uváděny v tis. Kč) v rozmezí let 2005 až 2009 

Položky rozvahy 
2005 2006 2007 2008 2009 

AKTIVA CELKEM 55 594 54 801 44 471 41 484 36 497 

B. Stálá aktiva 47 278 40 109 32 403 30 032 26 419 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  15 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 47 263 40 109 32 403 30 032 26 419 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 8 239 14 573 11 903 10 967 9 712 

C.I. Zásoby 521 571 1 014 934 1 076 

C.II. Dlouhodobé pohledávky  0 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 6 494 9 921 6 088 8 724 7 768 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 224 4 081 4 801 1 308 867 

D.I. Časové rozlišení 77 119 166 485 367 

PASIVA CELKEM 55 594 54 801 44 471 41 484 36 497 

A. Vlastní kapitál 11 267 23 353 28 026 28 984 26 716 

A.I. Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření 

minulých let -785 10 160 22 246 26 919 27 677 

A.V.  Hospodářský výsledek 

běţného období 10 945 12 086 4 673 958 -2 068 

B. Cizí zdroje 44 327 31 448 16 445 12 500 9 781 

B.I. Rezervy  0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 4 019 4 125 2 800 2 401 2 054 

B.III. Krátkodobé závazky 40 308 27 323 13 645 10 099 7 727 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

C.I. Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



 

   

Příloha 2 Výsledovka společnosti Ekoselect, a.s. (položky jsou uváděny v tis. Kč) v rozmezí let 2005 až 2009 

Položky výsledovky 
2005 

netto 

2006 

netto 

2007 

netto 

2008 

netto 

2009 

netto 

I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 

A. náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 

+ Obchodní marţe 0 0 0 0 0 

II. Výkony 37 704 58 928 56 003 53 698 37 965 

1. Trţby za prodej vlast. výrobků a sluţeb 37 509 59 027 55 755 53 885 37 735 

2.  Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 195 -103 248 -187 230 

3. Aktivace  0 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba 11 553 27 655 31 386 39 530 25 726 

1. Spotřeba materiálu a energie 4 992 15 819 20 450 24 982 11 206 

2. Sluţby 6 561 11 836 10 936 14 549 14 520 

Přidaná hodnota 26 151 31 269 24 617 14 168 12 239 

C. Osobní náklady 7 624 5 688 6 766 10 463 10 033 

1. Mzdové náklady 5 453 4 078 4 716 7 022 6 900 

2. Odměny členům orgánů společnosti 0 0 194 655 681 

3. Náklady na sociální zabezpečení 1 910 1 427 1 651 2 518 2 161 

4. Sociální náklady 261 183 205 268 290 

D. Daně a poplatky 362 542 618 614 556 

E. Odpisy DNM a DHM 2 548 9 244 9 422 3 412 3 214 

III. Tržby z prodeje dloudob. maj a materiálu 0 25 0 0 256 

1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 0 25 0 0 256 

2. Trţby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 

F. Zůst cena prod. dlohod. maj. a materiálu 0 61 0 0 497 

1. Zůst. cena dlouhod. prodaného majetku 0 61 0 0 497 

2. Prodaný materiál 0 0 0 0 0 



 

   

G. Změna stavu rezerv a opr.pol. a kompl. 242 43 -3 411 -91 

IV. Ostatní provozní výnosy 97 75 324 3 023 469 

H. Ostatní provozní náklady 653 500 1 367 399 669 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 14 819 15 292 6 772 1 893 -1 914 

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

J. Prodané cenné papíry a podílů 0 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finan. majetku 0 0 0 0 0 

1. Výnosy z podílů v ovl. os aú.j.podst.v 0 0 0 0 0 

2. Výnosy z ostatních dloh. cen. pap. a vk 0 0 0 0 0 

3. Výnosy z ostatního DFN 0 0 0 0 0 

VIII. Výnosy z krtakodob. finan. majetku 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 

IX. Výnosy z přecenění cen.pap. a derivátů 0 0 0 0 0 

L. Náklady zpřecenění cen.pap. a derivátů 0 0 0 0 0 

M. Změna stavu rezerv ao.p ve finan. Obl. 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 31 72 187 63 6 

N. Nákladové úroky 0 23 52 16 1 

XI. Ostatní finanční výnosy 130 201 383 954 721 

O. Ostatní finanční náklady 460 1 159 1 206 1 912 949 

XII. Převod finanční výnosů 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření -299 -909 -687 -910 -223 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 3 574 2 297 1 411 25 -69 

1. Splatná 0 2 191 2 737 423 278 



 

   

2. Odloţená 3 574 106 - 325 -398 -347 

** Výsledek hospodaření za běţnou činnost 10 946 12 086 4 673 958    -2 068 

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 

1. Splatná 0 0 0 0 0 

2. Odloţená 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku společníkům 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období  10 946 12 086 4 673 958 -2 068 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 14 520 14 383 6 084 982 -2 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Příloha 3 Výpočty ukazatele rentability v rozmezí let 2005 až 2009 

Rentabilita celkového kapitálu (Return On Assets - ROA) v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity – ROE) v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (Return On Capital Employed – 

ROCE) v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 



 

   

 

 

Rentabilita tržeb (Return On Sales – ROS) v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

Rentabilita nákladů v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Příloha 4 Výpočty ukazatele likvidity v rozmezí let 2005 až 2009 

Běžná likvidita (Current Ratio) v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

Pohotová likvidita (Quick Ratio, Acid Test [kyselý test]) v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

Okamžitá likvidita (Cash Ratio) v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 



 

   

 

Čistý pracovní kapitál v rozmezí let 2005 až 2009 

 2005 = 8 239 – 40 308 = - 32 069 

 2006 = 14 573 – 27 323  =  - 12 750 

 2007 = 11 903 – 13 645 =  - 1 742 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Příloha 5 Výpočty ukazatele aktivity v rozmezí let 2005 až 2009 

Obrat celkových aktiv v rozmezí let 2005 až 2009  

 

 

 

 

 

Doba obratu zásob a obrat zásob v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

Doba obratu pohledávek (doba inkasa) v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

Doba obratu závazků (doba odkladu plateb) v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Příloha 6 Výpočty ukazatele zadluženosti v rozmezí let 2005 až 2009 

Celková zadluženost v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

Zadluženost vlastního kapitálu v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

Úrokové krytí v rozmezí let 2006 až 2008  

 

 

 



 

   

Předkapitalizace v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

Podkapitalizace v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Příloha 7 Výpočty ukazatele produktivity práce v rozmezí let 2005 až 2009 

Osobní náklady k přidané hodnotě v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

Produktivita práce z tržeb v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 



 

   

 

 

Průměrná roční mzda v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

Průměrná měsíční mzda v rozmezí let 2005 až 2009 

 

 

 

 

 

 

 


