


ABSTRAKT 

Hlavním cílem této práce je návrh softwaru pro ulehčení práce při tvorbě finančních 

analýz. Dalším cílem práce je provést finanční analýzu společnosti s ručením 

omezeným, správně interpretovat výsledky a navrhnout vrcholovému managementu 

případná opatření ke zlepšení situace v analyzované společnosti. První část bakalářské 

práce se zabývá teoretickými pojmy potřebnými k finanční analýze. Druhá část se 

zaměřuje na praktické vyhotovení finanční analýzy v daném softwaru. V závěru jsou 

shrnuty výsledky dílčích analýz, problémové oblasti a návrh na jejich řešení. 
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ABSTRACT 

Main goal of this thesis is concept of software for easier work at making financial 

analyses. Next goal of this thesis is to process financial analyse of limited lability 

company, correctly consture results and propose eventual steps for improvement to top 

management of the company. The first part of the thesis is  concernet with  theoretical 

conceptions needed for financial analyse. The second part of the thesis is intent on 

practical execute of financial analyse in a given software. In conclusion of the thesis are 

summarized the results of partial analyse, problematic areas  and concept of  problems 

solution. 
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ÚVOD 

V tržní ekonomice je nutné správně rozhodovat o alokaci vzácných zdrojů, a proto se 

společnosti snaží o zvýšení efektivnosti řízení obchodní činnosti. Hlavní podmínkou pro 

zkvalitnění řízení je pochopení a využívání výsledků finančních analýz, které mohou 

ovlivnit zásadním způsobem rozhodnutí o zhodnocení vlastního či cizího kapitálu. Pod 

pojmem finanční analýza chápeme ekonomické zhodnocení vycházející z účetních 

podkladů, z nichž lze získat cenné poznatky, pokud budou výsledky správně 

interpretovány a bude-li správně chápána v ekonomickém chodu firmy. 

Pojem finanční analýza též znamená základ každého finančního řízení a podklad pro 

finanční rozhodování. Na výsledcích analýzy je založeno řízení majetkové i finanční 

struktury, investiční a cenová politika, řízení zásob a v neposlední řadě též poskytuje 

informace o finančním zdraví podniku. Finanční analýza je jakýsi rozbor špatných a 

dobrých kroků v minulosti, na jejichž základě je společnost schopna přijmout opatření, 

které v důsledku potlačuje slabé stránky a navozuje pozitivní výkon.  

Tato bakalářská práce má podat stručný teoretický výklad finanční analýzy a následně 

finanční analýzu aplikovat na vybraný podnik, a zároveň tuto analýzu zpracovat 

v navrženém programu. Pro přehlednost je práce rozdělena na teoretickou a praktickou 

část.  

Teoretická část a její kapitoly pojednává o finanční analýze jako o podkladu pro část 

praktickou. Tato část obsahuje podstatu a základní metody finanční analýzy. 

Část praktická pak představuje převedení teorie do praxe pomocí programu Visual 

Basic. První kapitola této části podává informace o firmě, pro kterou je zpracovávána 

finanční analýza v navrženém programu. Druhá kapitola pojednává o programu, jehož 

návrh je zpracován ve Visual Basicu a následně zobrazován v tabulkovém procesoru 

Microsoft Excel. Ve třetí kapitole se budu zabývat horizontální a vertikální analýzou 

rozvahy, dále zanalyzuji základní ukazatele používané ve finanční analýze a pomocí 

dosažených výsledků se budu snažit zhodnotit celkové finanční zdraví podniku. 

Ráda bych také podotkla, že analýzu budu provádět z pohledu externího pozorovatele, 

z dat, které jsem získala zejména prostřednictvím internetu. Takovouto finanční analýzu 

si o společnosti mohou vytvořit všechny zainteresované subjekty (např. obchodní 

partneři).  
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1 CÍL 
 
Hlavním cílem této práce je návrh softwaru pro ulehčení práce při finančních analýzách. 

Součástí hlavního cíle je i provedení finanční analýzy společnosti s ručením omezeným 

v navrženém programu, interpretace výsledků a návrh případných opatření ke zlepšení 

situace v analyzované společnosti. Pro přehlednost je práce rozdělena na teoretickou a 

praktickou část.  

Teoretická část, která tvoří podklad pro část praktickou a je rozdělena na dvě kapitoly. 

Samotná teoretická část se zabývá finanční analýzou a podrobněji se věnuje metodám a 

konkrétním ukazatelům finanční analýzy.  

Cílem kapitol je vytvořit vhodný podklad pro následnou interpretaci finanční analýzy 

provedené v programu Visual Basic.  

Praktická část představuje převedení teorie do praxe. V této části figuruje hlavní cíl celé 

práce, což je návrh programu a v něm zpracovaná finanční analýza společnosti. Tato 

část je stejně jako teoretická rozdělena na kapitoly. Cílem první kapitoly je seznámit 

čtenáře s analyzovanou společností. 

Druhá kapitola pojednává o navrženém programu. Program pro výpočet finanční 

analýzy je navržený ve Visual Basicu a početní operace spolu s výslednými grafy a 

tabulkami hodnot jsou zobrazovány v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Cílem 

této kapitoly je prezentace manuálu navrženého programu a seznámení uživatele s jeho 

obsluhou a možnostmi, které nabízí.  

V další kapitole se budu zabývat finanční analýzou společnosti, která je zpracována ve 

výše zmíněném programu. Nejprve zanalyzuji horizontální a vertikální analýzu rozvahy, 

dále pak základní ukazatele používané ve finanční analýze a pomocí výsledků této 

analýzy se budu snažit zhodnotit finanční zdraví podniku. 

V závěru práce pro přehlednost provedu celkové zhodnocení situace v analyzované 

společnosti a  navrhnu řešení problémových oblastí. 
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2  Podstata finanční analýzy 
 

Pojem finanční analýza1 je v ekonomické literatuře používán v různých souvislostech. 

V kapitole jí bude věnována pozornost především z hlediska rozboru finančního 

hospodaření společnosti na základě znalosti její účetní dokumentace. Finanční analýza 

představuje proces zjišťování a vyvozování závěrů z výsledků finančního hospodaření 

minulých či budoucích období určité osoby nebo společnosti včetně zjišťování slabých 

a silných stránek, testování jednotlivých finančních parametrů a ověřování jejich 

skutečné vypovídací schopnosti.  

Při provádění finanční analýzy můžeme vystupovat jako interní nebo externí analytik 

v závislosti na tom, zda-li máme k dispozici interní materiály zkoumaného subjektu či 

vycházíme-li pouze z veřejně dostupných informací. V praxi lze vysledovat celou řadu 

účelů, pro něž se provádí finanční analýza. Na prvním místě je to především příprava 

podkladů pro interní rozhodování managementu podniku. V dalších případech se jedná 

například o potřebu banky připravit si dostatečné informace pro přijetí rozhodnutí 

poskytnout nebo neposkytnout určitou službu, např. úvěr svému klientovi. Dalším 

častým účelem bývá příprava podkladů pro rozhodování o investicích do akcií či 

dluhopisů. Za obdobný účel lze považovat přípravu podkladů pro rozhodování o fůzích 

a akvizicích. Výčet možných účelů finanční analýzy by mohl být samozřejmě delší. 

Zájemce o tyto výsledky pak představují dále akcionáři, dodavatelé a ostatní věřitelé, 

odběratelé, specializované finanční ústavy, státní orgány či vědecké a statistické 

instituce. Každý z výše uvedených uživatelů má svůj vlastní zpravidla odlišný motiv.  

V závislosti na zvoleném účelu se liší i použité metody a hloubka provedené analýzy. 

Nejpodrobnější bude analýza v případě přípravy podkladů pro interní potřeby 

managementu, kde hlavním motivem bude zjištění příčin existujícího stavu hospodaření 

podniku, ať už špatného či dobrého, a současně i pravděpodobných důsledků přijetí 

zvažovaných rozhodnutí. Naopak pro banku, stejně jako pro jiné věřitele, stojící před 

rozhodnutím poskytnout úvěr bude důležité, zda jejich potenciální dlužník bude 

schopen včas a řádně splnit svůj závazek. Pokud ne, tak důvody těchto okolností jsou 

pro věřitele irelevantní.  

                                                 
1 In: MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2006. str. 179. 
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Základní zdroje informací pro finanční analýzu tvoří účetní prameny a v jejich rámci 

potom účetní výkazy. Ačkoli podle zákona o účetnictví mají podniky za povinnost 

sestavovat (řádné) účetní výkazy pouze jednou ročně ke konci účetního období2, pro 

účely finanční analýzy se to však může z mnoha důvodů jevit jako nedostatečné. 

Chceme-li interpretovat vývoj hospodaření společnosti v průběhu roku, musíme přitom 

vycházet minimálně z měsíčních účetních výkazů. V mnoha případech, zvláště pak při 

hlubší detailnější analýze, nebudou ani tyto informace zcela postačující a bude nutné 

čerpat další údaje i z jednotlivých účetních knih či dokonce přímo z jednotlivých 

účetních dokladů. Vedle pramenů z finančního účetnictví představují další zdroje 

informací o podniku rovněž podnikové plány, cenové a nákladové kalkulace, evidence 

zaměstnanců, podniková statistika apod. Za účelem porovnání analyzovaného podniku 

s vnějším okolím je zapotřebí získat data i o konkurenčních srovnatelných podnicích. 

Ať již analyzujeme rozvahu, výkaz zisků a ztrát nebo přehled o cash flow, je nutné mít 

stále na paměti, že zdrojem pro všechny navazující analýzy jsou právě tyto výkazy 

(spolu s výroční zprávou) a bude zcela jistě zapotřebí se k nim během analýzy vracet. 

Horizontální a vertikální analýza či poměrové ukazatele jsou jen pomocnými nástroji, 

které nám umožňují vidět některé souvislosti ve výkazech snadněji. Finanční analýza 

tak v žádném případě není pouze aplikace několika dobře známých postupů, ale 

mnohem spíše cyklem, kdy se v každém kroku může objevit nějaká důležitá souvislost, 

která nám umožní firmu vidět poněkud jinak a donutí nás některé předchozí kroky 

přehodnotit. I výběr ukazatelů by neměl obsahovat všechny možné typy, ale pouze ty, 

které jsou pro pochopení situace firmy podstatné. Pokud se jedná o výstup, tak při každé 

finanční analýze je podstatné se soustředit na srozumitelnost, se kterou se zjištěný stav 

bude prezentovat okolí. 

Hlavní poslání finanční analýzy pro potřeby vedení podniku spočívá ve vytvoření 

sytému varovných signálů o existenci nebo o možném vzniku určitých problémů 

v určité oblasti, např. v nákladovosti nebo ve vázanosti oběžných aktiv. Prvotním 

úkolem finanční analýzy není tedy nalezení jakési „spasitelské“ cesty při vzniku 

                                                 
2 Podle § 3 odst. 1 zákona o účetnictví č. 563/1991 tvoří účetní období dvanáct nepřetržitě po sobě 
jdoucích měsíců a buď se shoduje s rokem kalendářním, nebo se jedná o tzv. hospodářský rok, který 
začíná prvním dnem jiného měsíce než ledna. Za určitých podmínek může být účetní období i kratší nebo 
delší jednoho roku.  
In: MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2006. str. 180. 
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finančních potíží, ale naopak jejich včasné předvídání tak, aby bylo možné přijmout 

potřebná finanční opatření. 

2.1  Zdroje informací pro finanční analýzu 

Základním zdrojem informací pro tvoru finančních analýz3 je účetní závěrka podniku. 

Obsah účetní závěrky je závazně upraven opatřením Ministerstva financí, které vychází 

ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vychází též 

z postupů účtování. 

 
2.1.1 Účetní závěrka 
 
Účetní závěrku v soustavě podvojného účetnictví tvoří: 

• Rozvaha 

• Výkaz zisků a ztrát 

• Příloha 

 
Rozvaha 
 
Rozvaha znázorňuje stav aktiv a pasiv k určitému datu, jedná se o tzv. stavové veličiny. 

Pasiva umožňují získat informaci o tom, jakými cestami společnost financuje svá 

aktiva. Na straně aktiv vystupují jednotlivé druhy majetku. Jestliže mají finanční zdroje 

přinášet výdělek, musí být použity na pořízení majetku, který bude efektivně 

rozmnožován pracovními dovednostmi, technickým umem, obchodní zdatností a 

manažerskými schopnostmi obsazenými pracovními místy ve firmě. 

Při hodnocení jednotlivých položek v rozvaze je třeba vzít v úvahu veškeré okolnosti, 

které mají vliv na jejich vypovídací schopnost. Jedná se o princip účtování 

v historických cenách pro majetkové části, metody odepisování majetku, oceňování 

zásob a pohledávek.  

 
Výkaz zisku a ztrát 
 
Tento výkaz znázorňuje úspěšnost práce managementu ve využívání majetkové báze a 

kapitálu, který do podnikatelské činnosti zapojil. Obsahuje údaje o výnosech a 

nákladech společnosti, o hospodářském výsledku společnosti čili o zisku nebo ztrátě.  

                                                 
3 In: TALAŚ, T.  Finanční analýza podniku. 2003. str. 10. 
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Těžiště tvorby hospodářského výsledku tvoří provozní část, která vypovídá o tom, co 

skutečně podnik vyprodukoval z instalované výrobní kapacity. Finanční část pak 

dokresluje výsledek hospodaření. Poslední část je určena mimořádnému hospodářskému 

výsledku, kde jsou zachyceny všechny mimořádné okolnosti, které se v podniku 

vyskytly za sledované účetní období. 

Výkaz zisku a ztrát je považován za velmi užitečný informační zdroj, poněvadž 

obsahuje údaje o rentabilitě společnosti. Při zpracování finanční analýzy je nutné brát 

zřetel na to, že tento výkaz obsahuje tokové veličiny, a proto je důležité porovnávat 

výkonnost podniku jen se srovnatelným obdobím minulého roku. 

 
  Příloha 
 
V posledních letech se součástí účetní závěrky stala příloha obsahující čtyři základní 

části:  

• Obecné údaje o účetní jednotce (název, sídlo, právní forma podnikání, předmět 

činnosti, vznik, struktura vlastníků, organizační struktura, složení statutárních 

orgánů, podíly v jiných subjektech vyšší než 20%, průměrný počet pracovníků a 

jejich složení, výše úvěrů, rozsah záruk apod.). 

• Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech 

oceňování (vysvětlení aplikace účetních metod pro oceňování a odepisování, 

jedná se zejména o zásoby, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, cenné 

papíry a majetkové účasti, dále způsob stanovení opravných položek, způsob 

přepočtu cizích měn na českou korunu apod.). 

• Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát (jedná se o informace, 

které nejsou patrné z účetních výkazů, zpravidla se jedná o popis určitého jevu, 

který může mít určitý vliv na hospodaření společnosti v budoucnosti, tj. 

pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, závazky nevyúčtované a neuvedené 

v účetnictví apod.). 

• Výkaz o peněžních tocích (cash flow), jehož metodiku určuje Ministerstvo 

financí. Jedná se o nejdůležitější zdroj informací z přílohy pro finanční 

analytiky, který vypovídá o změně stavu peněžních prostředků za uplynulý rok a 

o skladbě příjmů a výdajů, které ke změně vedly. 
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Peněžní toky členíme na: 

• Provozní, jenž jsou rozdílem mezi příjmy a výdaji, spojenými s běžnou činností 

podniku. Lze je odvodit z účetních výkazů transformací údajů založených na 

výnosech a nákladech. 

• Investiční, které zahrnují hlavně výdaje na investiční výstavbu. Lze ovšem 

investovat i do dlouhodobého nehmotného majetku a do finančního majetku, 

např. majetkových účastí. Naopak příjmy vznikají při zpeněžení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a finančního majetku. 

• Finanční, jenž zahrnují přírůstky a úbytky dlouhodobého kapitálu, jakož i 

výdaje na dividendy. 

 
Ostatní zdroje informací pro finanční analýzu 
 
V případě, že analytik nemá přístup k účetní závěrce, základním zdrojem informací se 

stává výroční zpráva společnosti, která patří k tzv. archiváliím podniku. To v praxi 

znamená, že každý podnik musí tuto zprávu archivovat po dobu své existence. 

 
Výroční zpráva obsahuje: 

• Základní identifikaci podniku 

• Historii podniku 

• Statutární a další orgány společnosti 

• Organizační schéma společnosti 

• Údaje z účetní závěrky 

• Výrok auditora, který popisuje, zda účetní závěrka a výroční zpráva věrně 

zobrazují stav majetku, závazků, rozdíl majetku a závazků, finanční situaci a 

výsledek hospodaření, a zda je účetnictví vedeno úplně, průkazným způsobem a 

správně. 

• Výklad  k podstatným událostem minulého vývoje 

• Výhled na další období 

 
Mezi další významné zdroje, kde analytik může získat informace pro vypracování 

finanční analýzy, patří: informační centrum Střediska cenných papírů, internetové 

stránky Českého statistického úřadu, Ministerstva financí a informační systém Adriana.
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3  Základní metody finanční analýzy 

 

Základní vstupní data jsou pouze elementárním předpokladem proto, aby bylo možné 

zpracovat vlastní analýzu. Účetní výkazy, které tvoří převážnou část vstupních 

informací, obsahují údaje, které nazýváme absolutní ukazatele. 

3.1   Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele4 stavové vyjadřují určitý stav, absolutní ukazatele tokové informují 

o údajích za určitý časový interval. Stavové veličiny tvoří obsah výkazu rozvaha, kde je 

uvedena k určitému datu hodnota majetku a zdrojů. Veličiny tokové uvádí výkaz zisku a 

ztrát a výkaz cash flow, to je např., jak velké tržby byly dosaženy podnikem za určité 

sledované období.  

Analýzu absolutních ukazatelů je možné získat dvojím způsobem. A to za pomoci 

metody tzv. horizontální analýzy, nebo metodou tzv. vertikální analýzy.  

 

3.1.1  Horizontální analýza 
 

Horizontální analýza5 se zabývá porovnáváním změn položek účetních výkazů v časové 

posloupnosti. Z vývoje v minulosti těchto ukazatelů se odvozuje pravděpodobný vývoj 

příslušných ukazatelů v budoucnosti. Aby měla metoda horizontální analýzy 

dostatečnou vypovídací schopnost je nutné mít k dispozici časovou řadu vzájemně 

srovnatelných údajů. Pro dosažení dobré vypovídací schopnosti je také nutné 

z analyzovaných údajů vyloučit náhodné a neopakovatelné vlivy, jenž ovlivnily 

v jednotlivých letech výši některých údajů. Pro budoucí vývoj je nutné zohlednit 

změny, hlavně v oblasti ekonomického a politického prostředí, ve kterém podnik vyvíjí 

svou činnost. 

Výpočet rozdílu absolutních změn a indexů změn je z matematického hlediska velmi 

nenáročný. Je založen na využití principu: 

 

                                                 
4 In: MAZANCOVÁ, A. Finanční analýza na bázi účetních výkazů. online     

http://fse1.ujep.cz/materialy/KFU_mazancova_FIUCkoncepramec11.pdf [2008-03-08] 
5 In: TALAŚ, Tomáš. Finanční analýza podniku. 2003. str. 12. 
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Výstupy z horizontální analýzy se vyjadřují tak, že se porovnávají hodnoty daného 

ukazatele v jednotlivých obdobích s hodnotou ukazatele v předcházejícím období.   

 

3.1.2  Vertikální analýza 
 

Metoda vertikální analýzy je na rozdíl od horizontální analýzy založena na vyjádření 

jednotlivých položek účetních výkazů ve formě procentního podílu k jediné zvolené 

položce, jenž představuje 100 % základnu. V rozvaze obvykle tuto základnu tvoří 

celková výše aktiv či pasiv, ve výkazu zisku a ztrát bývají základnou celkové výnosy, 

případně velikost celkových tržeb. Vertikální analýza je používána pro porovnávání 

struktury účetních výkazů zejména v delším časovém horizontu. Slouží také jako 

vodítko pro plánování činnosti v případech, kde je nutno zachovat určitou stabilitu 

procentních podílů jednotlivých položek na celkových aktivech či výnosech.  

Vertikální analýzu spočteme pomocí vzorce:6 

 
 

Vertikální analýza je také vhodným nástrojem pro srovnávací analýzu podniků, které 

působí ve stejném oboru a pro jejich srovnávání s vypočtenými oborovými průměry.  

3.2  Analýza poměrových ukazatelů 

Zatímco vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné veličiny - položky 

rozvahy či výsledovky - v čase nebo ve vztahu k jedné vztažné veličině (celková 

bilanční suma, tržby), poměrová analýza dává do poměru položky vzájemně mezi 

sebou7. Tím se nám představa o finanční situaci společnosti ukazuje v dalších 

souvislostech. Postupy poměrové analýzy se nejčastěji shrnující do několika skupin 

ukazatelů. Hovoříme o soustavě ukazatelů. Je tomu tak proto, že podnik je složitým 

organismem, k jehož charakteristice finanční situace nevystačíme jen s jedním 

                                                 
6 In: KISLINGEROVÁ, E. a HNILICA, J. Finanční analýza.2005. str. 15. 
7 Poměrové analýze se do jisté míry blíží vertikální analýza, která ale všechny položky vztahuje k nějaké 
položce celkové, neporovnává je ale ve vzájemných relacích.  
In: KISLINGEROVÁ, E. a HNILICA, J. Finanční analýza. 2005. str. 31. 
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ukazatelem. Je zřejmé, že k tomu, aby podnik mohl dlouhodobě existovat musí nejen 

přinášet užitek vlastníkům, ale musí být i likvidní a přiměřeně zadlužený.  

Poměrové ukazatele jsou tedy základním nástrojem finanční analýzy. Analýza účetních 

výkazů má univerzální použitelnost. Za dlouhou dobu bylo navrženo velké množství 

ukazatelů, které se navzájem liší různými modifikacemi. Při konstrukci a třídění 

poměrových ukazatelů lze vyjít ze základního obsahu finančního řízení a především 

finančního rozhodování podniku, které je zpravidla orientováno na získávání kapitálu 

(pasiv), rozhodování o velikosti a struktuře majetku (aktiv), rozdělování hospodářského 

výsledku, analýzu a kontrolu hospodářské činnosti. 

Pro potřeby finanční analýzy se setkáváme s určitým utříděním, klasifikací, dle obsahu 

popisovaných jevů do určitých skupin. Z ukazatelů jsou vytvářeny soustavy, které mají 

uspořádání paralelní či pyramidové. 

Pokud je uspořádání paralelní, mají všechny ukazatele stejný význam a jsou uspořádány 

pouze podle základní obsahové shody popisovaného jevu. Pokud jde o soustavy 

pyramidové, tak se jedná o rozklad jednoho ukazatele a pyramida pak slouží k objasnění 

příčin ovlivňujících vybraný vrcholový ukazatel. 

 

Do paralelní soustavy ukazatelů patří tyto základní skupiny ukazatelů: 

• Ukazatele likvidity 

• Ukazatele zadluženosti 

• Ukazatele aktivity 

• Ukazatele rentability 

• Ukazatele kapitálového trhu 

 

Pro jednotlivé skupiny platí určitá pravidla. Produktivita má zásadně růst, pokles je 

vždy nepříznivý. Rentabilita má zásadně rovněž růst, a to rychleji nebo alespoň stejně 

rychle jako produktivita. Nákladovost má zásadně klesat, jelikož náročnost zdroje se 

musí zmenšovat. Likvidita má růst, maximálně může stagnovat. Solventnost má taktéž 

růst, podíl finančního majetku a pohledávek se tím má zlepšovat nebo alespoň 

stagnovat.8 

 

                                                 
8 In: TALAŚ, Tomáš. Finanční analýza podniku. 2003. str. 16. 
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3.2.1  Ukazatele likvidity  

Likvidita obecně vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svůj majetek na prostředky, 

které je možné použít k úhradě závazků. Za likvidní majetek tedy můžeme považovat 

ten, který lze na tyto prostředky přeměnit. Od pojmu likvidita a likvidnost se odlišuje 

pojem solventnost, jenž je např. v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví9 

definován jako dlouhodobější dostupnost peněz pro uspokojení finančních závazků 

v termínech splatnosti. V praxi je ovšem tento pojem solventnosti ztotožňován 

s pojmem platební schopností podniku, což znamená schopnost podniku hradit 

k určenému termínu, v určené podobě a na určeném místě všechny své splatné závazky. 

Likvidita je tedy nedílná složka hodnocení podniku. Likviditou rozumíme momentální 

schopnost podniku hradit své právě splatné závazky. Jedná se o měřítko solventnosti 

podniku. 

Likvidnost je vlastnost aktiva definovaná jako míra snadnosti, s níž může být aktivum 

převedeno do peněžní podoby. Za likvidní aktivum je považován majetek, který už 

v peněžní podobě je nebo může být do této podoby přeměněn. Likvidnost aktiva je 

likvidnější,  čím kratší doba je nutná k jeho transformaci na hotovost a čím menší ztrátu 

při těchto transformacích podnik utrpí. Vyšší stupeň likvidnosti než stálá aktiva mají 

oběžná aktiva. Z hlediska likvidnosti se oběžná aktiva dělí do skupin se stupni 

likvidnosti, z nichž nejlikvidnější je skupina 1. stupně. 

 

• Oběžná aktiva s likvidností 1. stupně (peníze v hotovosti, peníze na běžném účtu, 

krátkodobé CP a krátkodobé vklady), což znamená, že podnik má dostatečné 

množství volných finančních prostředků a může zvažovat jejich vhodné investování. 

Oběžná aktiva s likvidností 1. stupně představuje okamžitá likvidita. 

• Oběžná aktiva s likvidností 2. stupně (pohledávky) jsou vyšší z toho důvodu, že 

podnik má dostatek volných finančních prostředků a vyšší krátkodobé pohledávky. 

Oběžná aktiva s likvidností 2. stupně představuje pohotová likvidita. 

• Oběžná aktiva s likvidností 3. stupně (zásoby) říkají, že podnik překračuje objem 

dlouhodobých pohledávek, a proto se musí tyto pohledávky snižovat, aby byl 

podnik schopen dostát svých závazků. Oběžná aktiva s likvidností 3. stupně 

představuje běžná likvidita. 

                                                 
9 IASB: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha, HZ, 2003. 
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Významným ukazatelem likvidity je tzv. ukazatel krytí stálých aktiv. Ukazatel 

vyjadřuje do jaké míry je respektována zásada, že každé aktivum by mělo být 

financováno zdrojem s dobou splatností odpovídající době efektivního využívání tohoto 

aktiva. V praxi však nelze obvykle toto pravidlo dodržet, proto může nastat situace, kdy 

je část oběžných aktiv financována dlouhodobým kapitálem a nebo naopak, kdy je část 

stálých aktiv financována krátkodobým kapitálem.  

Ukazatel krytí stálých aktiv je možno definovat dvojím způsobem, a to podle toho 

jakými zdroji je kryt: 

 

 
 
 
 

 
 

Obecně platí, že čím je hodnota těchto ukazatelů vyšší, tím nižší je riziko možného 

vzniku platební neschopnosti společnosti. 

Významnými ukazateli likvidity jsou poměrové ukazatele krátkodobé likvidity. 

Ukazatele měří, jakým způsobem jsou krátkodobá pasiva kryta oběžnými aktivy 

s různým stupněm likvidnosti, a vypovídají o platební schopnosti podniku ve vztahu ke 

krátkodobým závazkům splatným do jednoho roku.  

 

Ukazatele krátkodobé likvidity jsou definovány takto: 

 

 
 
 

 
 
 

 
Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svůj krátkodobý 

majetek na prostředky, které lze použít k úhradě jeho krátkodobých závazků. 
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Vypovídací schopnost tohoto ukazatele je omezena skutečností, že je konstruován na 

základě rozvahových zůstatků, zatímco likvidita podniku závisí v daleko větší míře na 

budoucích peněžních tocích. Z hlediska finanční analýzy je proto důležité sledovat 

stabilitu tohoto ukazatele v delších časových úsecích. Z hlediska stanovení optimální 

hodnoty znamená příliš nízká likvidita buď již současný nebo budoucí problém 

s platební schopností. Naopak příliš vysoká likvidita vede k nižším výnosům, nebo 

k vyšším nákladům. Na základě hodnot požadovaných bankami při poskytování úvěru 

můžeme tento ukazatel rozdělit na tři základní strategie řízení běžné likvidity: 

konzervativní, průměrnou a agresivní. Průměrná strategie vychází ze snahy udržet 

hodnotu na požadované úrovni, což v České republice představuje rozmezí hodnot mezi 

1,5 - 2,5. Konzervativní strategie se snaží tuto hodnotu udržet vyšší než  2.5 a agresivní 

strategie naopak hodnotu nižší než 1.5. 

Ukazatel pohotové likvidity je obecně považován za přísnější kritérium měření platební 

schopnosti. Pro řízení pohotové likvidity platí v podstatě totéž, co pro řízení běžné 

likvidity. Tento ukazatel ovlivňují stejné ukazatele jako ukazatel běžné likvidity, 

s výjimkou jediného a to zásob. Proto můžeme též rozlišit tři základní strategie řízení: 

konzervativní, průměrnou a agresivní. Optimální hodnota pro pohotovou likviditu je 

mezi hodnotami 1 a 1,5. Konzervativní strategie se pohybuje nad hodnotou 1,5 a 

agresivní pod hodnotou 1. 

Další stupeň likvidity lze měřit pomocí okamžité nebo peněžní likvidity. Oba ukazatele 

pracují s nejlikvidnějšími složkami aktiv. Rozdíl spočívá v tom, že v případě peněžní 

likvidity pracujeme jen s peněžními prostředky, kdežto v případě okamžité likvidity 

pracujeme i s krátkodobými cennými papíry a podíly, tj. celý krátkodobý finanční 

majetek. Doporučená hodnota ukazatele by měla být vyšší než hodnota 0,5.10 

 

3.2.2  Ukazatele zadluženosti 
 

Jedním z důležitých problémů finančního řízení je nalezení vhodného poměru vlastních 

a cizích zdrojů financování činnosti podniku. Skladba zdrojů financování podniku se 

nazývá finanční struktura podniku. Tato finanční struktura se může lišit podle toho, 

                                                 
10 In: TALAŚ, Tomáš. Finanční analýza podniku. 2003. str. 18. 
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v jakém odvětví podnik působí a může také záviset na peněžním a kapitálovém trhu 

v dané zemi.  

Vyšší podíl cizího kapitálu nabízí podniku možná řešení pro realizaci nadstandardního 

zisku, ale také zvyšuje věřitelské riziko, které vede k růstu nákladů na cizí zdroje. 

Obecně platí, že vysoká zadluženost zvyšuje podnikatelské riziko, což způsobuje růst 

nákladů na vlastní kapitál, jelikož podnik se snaží vzniklé riziko kompenzovat 

zvýšenými nároky na výnosy ze svého kapitálu. 

Poměrové ukazatele, které se používají pro analýzu finanční struktury, zobrazující 

vzájemné vztahy mezi vybranými položkami závazků a vlastního kapitálu jsou 

definovány takto: 

 

 
U ukazatele celkové zadluženosti platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím 

vyšší je zadluženost podniku a tím pádem i finanční riziko. Hodnoty, které přesahují 

koeficient 0,7 lze považovat za varující. 

 

 

Vyjadřuje poměr, v jakém jsou aktiva podniku financovány penězi vlastníků. Koeficient 

samofinancování se používá pro hodnocení jak hospodářské, tak i finanční stability 

podniku a řadí se mezi významné ukazatele finanční situace podniku. 

 

 
Tento ukazatel poměřuje v jakém rozsahu jsou aktiva kryty bankovními úvěry. Je 

nezbytné sladit časový horizont trvání částí majetku s časovým horizontem zdrojů, ze 

kterých jsou financovány. 

 

  
Tento ukazatel vyjadřuje počet let, za které bude podnik schopen splatit všechny své 

cizí zdroje za předpokladu, že bude tvořit cash flow v určité výši. 
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Ukazatel, který je též označován jako zisková úhrada úroků, vyjadřuje kolikrát 

vytvořený zisk před zdaněním převyšuje nákladové úroky. Tento ukazatel informuje jak 

akcionáře o schopnosti podniku splácet své závazky z úroků, tak i věřitele, zda a jakým 

způsobem jsou zajištěny jejich nároky v případě likvidace podniku. Čím vyšší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím lépe. Neschopnost hradit úrokové platby z vytvořeného 

zisku může být známkou blížící se finanční tísně podniku.  

 

 
Finanční páka má velký význam při hodnocení výnosnosti podniku. Prostřednictvím 

tohoto ukazatele se odráží vliv změn zadluženosti podniku ve změnách rentability 

vloženého kapitálu. 

 

3.2.3 Ukazatele aktivity 
 
Tyto ukazatele11 měří intenzitu, se kterou podnik nakládá s různými formami svých 

aktiv. Pokud má podnik více aktiv než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím 

nízký zisk. Má-li aktiv málo, přichází o tržby, které by mohl získat.  

Ukazatele se počítají pro jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, pohledávky, fixní aktiva a 

pro celková aktiva.  

Ve finanční analýze se používají ukazatele měřící rychlost obratu aktiv a ukazatele 

měřící počet obrátek ve dnech. Tyto ukazatele jsou definovány: 

 

 
Obrat zásob určuje, kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběžného majetku až po 

prodej hotových výrobků a následný opětovný nákup zásob. Zkracováním doby obratu 

dochází ke zvyšování zisku, čili ke snižování potřebného kapitálu při dosahování 

stejného zisku.  

 
Ukazatel vyjadřuje, kolikrát se hodnota celkových aktiv promítne do celkových tržeb za 

určité sledované období. Vysoký obrat je projev efektivního využívání majetku, se 

                                                 
11 In: Finanční analýza a plánování – úvod. Online 

http://extra.lcs.cz/helios/dokumentace/FIAA_Dokumentace/FIA/FIA01FinAnalUvod.htm [2008-03-13] 
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kterým podnik hospodaří a nízká hodnota svědčí o nízké aktivitě podniku a tedy o 

potřebě zvýšení tržeb.  

 

 
Měří efektivní využívání prostředků stálých aktiv a udává kolikrát se tato aktiva obrátí 

za určité časové období, obvykle rok. Tento ukazatel je důležitý při podnikových 

úvahách o nových investicích. 

 

 
Vyjadřuje průměrnou dobu od nákupu materiálu po prodej. Zrychlování doby obratu 

zásob se pozitivně projevuje snížením materiálových a finančních zdrojů, které jsou 

vázány u klienta.  

 

 
Ukazatel vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek, 

respektive za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny. Většina zboží je 

fakturována a každá faktura má svou dobu splatnosti. V současné době je poměrně 

běžné, že doba úhrady faktury je delší než její doba splatnosti. Je důležité přihlédnout k 

tomu, jaká je velikost firmy, jelikož pro malé firmy delší doba splatnosti může 

v konečném důsledku znamenat finanční problémy, zatímco velké firmy z hlediska 

finančního jsou schopny tolerovat delší dobu splatnosti. 

 

3.2.4  Ukazatele rentability 
 
Ziskovostí nebo-li rentabilitou, rozumíme schopnost podniku dosahovat zisku pomocí 

investovaného kapitálu. Pro měření rentability je klíčový hospodářský výsledek, který je 

definován jako rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku za určité 

období. Pro snazší definice jednotlivých ukazatelů rentability vzniklo členění zisku dle 

toho, které nákladové položky jsou odečteny od celkových výnosů. Rozlišení zisků: 

 

• EBDITDA – Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - 

zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací 
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• EBDIT – Earnings before Depreciation, Interest and Taxes - zisk před odpisy, 

úroky a zdaněním 

• EBIT – Earnings befor Interest and Taxes -  zisk před úroky a zdaněním 

• EBT – Earnings after Taxes -  zisk před zdaněním 

• EAT – Earnings after Taxes -  zisk po zdanění 

 

Jednotlivé ukazatele rentability se liší dle toho, se kterou kapitálovou veličinou se 

dosažený zisk poměřuje a definují se: 

 

 
Ukazatel ROA je podle způsobu výpočtu označován jako rentabilita aktiv. Představuje 

souhrnnou charakteristiku celkové efektivnosti vložených prostředků do podnikání a 

poměřuje zisk s celkovými aktivy. Používá se nejen ke komplexnímu posouzení 

výdělečné schopnosti podniku, ale i při hodnocení výsledků práce dosažených ve 

vnitropodnikových složkách. Při práci s ROA lze objevit řadu důležitých souvislostí 

využitelných ve finančním plánování. 

 
 

 
Ukazatel ROE hodnotí výnosnost kapitálu, který do něj vložili vlastníci či akcionáři a je 

jedním z klíčových faktorů pro rozhodnutí, zda do firmy investovat. Tento ukazatel 

hodnotí kromě efektivnosti vložených prostředků akcionáři také to, zda jim investice 

přináší i dodatečný výnos, který by měl být dlouhodobě vyšší než výnosnost jiných 

investovaných prostředků.  

 

 
Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) poskytuje informaci o výnosnosti 

investovaného kapitálu a představuje základní měřítko pro hodnocení podniku. 

 

 
Ukazatel rentability tržeb (ROS) tvoří základ efektivnosti celého podniku a říká, jak 

velký zisk přinese 1 Kč tržeb. Pokud je v tomto ukazateli dosahováno trvale přiměřené 
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úrovně, je možné se domnívat, že i ostatní ukazatelé budou dosahovat přiměřené 

úrovně. 

 

3.2.5  Ukazatele provozní výkonnosti 
 
Provozní ukazatele jsou zaměřeny „dovnitř“ firmy a tudíž se uplatňují ve vnitřním 

řízení podniku. Umožňují managementu sledovat efektivnost provozních aktivit firmy a 

opírají se o tokové veličiny. Řízení těchto veličin má za následek hospodárné 

vynakládání jednotlivých nákladů a tím i dosažen vyššího konečného efektu.12 

 

 
 

 
Výše uvedené ukazatele poměřují přidanou hodnotu a výkony k počtu zaměstnancům. 

Udávají kolik tržeb podniku vygeneruje jeden zaměstnanec. 

 

 
Ukazuje zatížení výnosů firmy celkovými náklady. Hodnota tohoto ukazatele by měla 

klesat. 

 

 
Tento ukazatel vyjadřuje zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a energiemi. 

 

3.2.6 Souhrnné indexy 
 
Bonitní (diagnostické) modely 
 
Bonitní modely mají schopnost vyjádřit jedním ukazatelem, jestli se jedná o „dobrou“ či 

„špatnou“ firmu. Tyto modely jsou převážně založeny na teoretických poznatcích a 

umožňují posoudit postavení firmy ve srovnání s ostatními podniky v oboru.  

 

 

                                                 
12 In: BARTOŚ, V. Finanční analýza 2007. str. 26. 
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Indikátor bonity 

Tento bonitní model se využívá hlavně v německy mluvících zemích.  

Indikátor bonity vypočítáme dle následující rovnice: 

 

 
 

Čím je výsledná hodnota IB vyšší, tím je finančně - ekonomická situace lepší. Rozmezí 

hodnot lze dobře vyjádřit následujícím způsobem:13 

 

 
Obr. č. 1 Rozmezí hodnot Indikátoru bonity 

 
 
Bankrotní (predikční) modely 
 

Bankrotní modely byly odvozeny na základě hodnocení skutečných dat vybraného 

zpravidla velmi rozsáhlého souboru podniků, což je i zdrojem omezení použitelnosti 

těchto modelů. 14 

Jedním z nejznámějších bankrotních modelů je Altmanův index finančního zdraví, 

jehož autorem je E. I. Altman. Tento model je založen na jedné z vyšších metod 

finanční analýzy, a to diskriminační analýzy. Jedná se o statistickou metodu, která 

spočívá v třídění objektů do dvou či více předem definovaných skupin podle určitých 

charakteristik. Model vznikl z potřeby předpovědi bankrotu podniku tak, aby mohly být 

předem podniknuty kroky k nápravě. Původní model z roku 1968 Altman a jeho 

kolegové později aktualizovali a výsledkem byl model publikovaný v roce 1983 pod 

názvem Zeta koeficient nebo-li Z score, jehož rovnice má následující tvar: 15 

 

                                                 
13 In: BARTOŚ, V. Finanční analýza 2007. str. 30. 
14 In: BARTOŚ, V. Finanční analýza 2007. str. 30. 
15 In: FUČÍK a partneři. Zhodnocení finanční situace podniku pomocí poměrové finanční analýzy. online: 
http://www.fucik.cz/shownews.asp?idn=909 [2008-05-08] 
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Interpretace:16 

Z < 1,2 pásmo bankrotu 

1,2 < Z < 2,9 pásmo tzv.šedé zóny 

Z > 2,9 pásmo prosperity 

 

Altmanův model relativně dobře předpovídá bankrot podniku asi na dva roky do 

budoucnosti, s nižší přesností (asi 70 %) pak na dobu pěti let. Je samozřejmě zřejmé, že 

jestliže podnik vykáže hodnotu nižší než 1,2 neznamená to nutně, že jeho zánik je 

nevyhnutelný, ale v takovém případě by vedoucí představitelé podniku měli začít 

neprodleně podnikat kroky, vedoucí k  ozdravení finančního zdraví podniku. 

 

Dalšími bankrotními modely jsou indexy IN. Jedná se o úpravu Altmanovy analýzy pro 

potřeby České republiky. Jedním číslem vyjadřují schopnost podniku plnit své závazky.  

Prvním z indexů je index IN95, který má následující tvar: 

 

 
 

Interpretace17: 

2 > firmy bez problémů schopny hradit své závazky 

=1 – 2 šedá zóna 

   1<  podniky, které nezvládají hradit své závazky 

 

Druhý index IN99 je následujícího tvaru: 

 

 
                                                 
16 In: FUČÍK a partneři. Zhodnocení finanční situace podniku pomocí poměrové finanční analýzy. online: 

http://www.fucik.cz/shownews.asp?idn=909 [2008-05-08] 
17 In:  NEURMAIEROVÁ, I. NEUMAIER, I., Výkonnost a tržní hodnota firmy, 2002, str. 182. 
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Interpretace18: 

IN99 < 0,684 netvoří hodnotu pro vlastníka 

0,684 <= IN99 < 1,089 spíše netvoří hodnotu pro vlastníka 

1,089 <= IN99 < 1,420 šedá zóna 

      1,420 <= IN99 = 2,070 spíš tvoří hodnotu pro vlastníka 

      IN99 >= 2,070 tvoří hodnotu pro vlastníka 

 

Poslední z indexů spojuje vlastnosti předcházejících dvou. Hodnotí jak schopnost dostát 

svým závazkům, tak i schopnost tvořit hodnotu pro vlastníka a jedná se o index IN01, 

který má následující tvar: 

 

 
Interpretace19: 

IN01< 0,75 podnik spěje k bankrotu 

0,75 < IN01 > 1,77 šedá zóna 

IN01 > 1,77 podnik tvoří hodnotu 

                                                 
18 In:  BARTOŚ, V. Finanční analýza 2007. str. 32. 
19 In:  BARTOŚ, V. Finanční analýza 2007. str. 32. 
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4  Charakteristika společnosti ESB, s. r. o. 

4.1  Základní informace o společnosti 

Obchodní jméno:  ESB Blansko, s.r.o. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl 

C, vložka 22960. 

IČO:     64510611 

DIČ:    CZ64510 611 

Předmět podnikání: -  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

-  zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a 

služeb 

Historie společnosti: 

1949 založení firmy Burisch Elektronik Bauteile Ing. Norbertem Burischem 

v Innsbrucku. 

1996 Expanze do České a Slovenské republiky. Po pobočce v Maďarsku byla založena 

dceřiná spolčenost v Blansku – ESB Blansko – elektronické součástky, s. r. o.  

2002 Přestěhování společnosti do nové budovy v Blansku 

2003 Pobočky v České, Slovenské a Maďarské republice byly certifikovány dle 

DIN/ISO 9001:2000 

4.2  Představení a profil společnosti 

Firma ESB, s.r.o. je soukromá distribuční a konzultační firma pro elektronické a 

elektromechanické komponenty. Společnost zastupuje a distribuuje komponenty od 

velkého množství výrobců. Jedná se o dceřinou společnost firmy Burisch Elektronik 

Bauteile (BEB), která sídlí ve Vídni a byla založena v roce 1949. Mateřská společnost 

dohlíží na chod a organizaci firmy.  

Jelikož firma disponuje velkým množstvím zákazníků, o které se pracovníci společnosti 

starají, má také k dispozici velké množství nejrůznějších forem spolupráce. Při jednání 

se zákazníky je zajištěna ochrana všech informací, které jsou získávány v průběhu 
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zpracovávání zakázek. Smluvní vztahy mezi zákazníky a společností se řídí základními 

normami obchodního jednání  a obchodního práva. 

Nasazení systému plánovaného a také úspěšně realizovaného řízení zákaznických 

vztahů firmě zajišťuje všechny nezbytné informace o obchodech, které jsou vždy 

centrálně dostupné a plně k dispozici zaměstnancům. Základní myšlenka spočívá v tom, 

že každá taková informace o obchodu se zákazníky nebo dodavateli, může být každému 

pracovníkovi prospěšná. Každý pracovník také může kdykoli vyvolat jakoukoli novou 

informaci týkající se obchodu a online ji aktualizovat. Díky tomuto systému plánování 

společnost dosahuje efektivnosti v zákaznických vztazích nejen mezi zákazníky, ale 

také mezi svými dodavateli.  

Společnost ESB, s.r.o. v současnosti zaměstnává řádově šest zaměstnanců, kteří 

spolupracují s přibližně čtyřiceti pracovníky z mateřské společnosti BEB. Pravomoce se 

v obou společnostech udělují z člověka na člověka a pro firmy je podstatná nejen 

vzájemná spolupráce, ale také potřeba naslouchat radám a vzájemně se od sebe učit.  

Tato komunikace probíhá nejen uvnitř firmy, ale také se zákazníky, dodavateli, úřady a 

finančními partnery.  

4.3  Program firmy 

Společnost ESB, s.r.o. se zabývá distribucí a prodejem elektronických a 

elektromechanických komponent, což je hlavní program firmy. Tento program je 

určený zejména pro automobilový, strojírenský průmysl, telekomunikace, výpočetní 

techniku, spotřební elektroniku a mnoho dalších oblastí.  

Společnost svým zákazníkům dodává nejen komponenty, ale rozvíjí jak systémová 

řešení a konečné aplikace produktů, tak i zákaznicky specifické moduly a produkty. Do 

programu distribuce a prodeje spadá též úzká spolupráce s vývojovým oddělením 

zákaznické společnosti. V této spolupráci se firma ESB, s.r.o. zaměřuje na poradenství, 

které je orientováno zejména na použití komponent a též poskytuje osobní podporu 

svými pracovníky, kteří jsou specialisti s mnoha zkušenostmi ve svých oborech. Tato 

podpora spočívá v prověřování možného řešení, přes volbu vhodného komponentu a 

jeho designu až po předání do sériové výroby.  

Do programu též spadá veškerý logistický průběh. S ohledem na své dodavatele je 

podnik  odpovědný za sladění kvality a plánovaného množství zboží, přičemž se snaží 
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snižovat náklady na skladování zásob a uplatňuje tak metodu just in time. Tato metoda 

znamená, že dodávky komponent jsou uskutečňovány v okamžiku, kdy je to zapotřebí.  

Společnost se snaží svůj program prodeje a distribuce přizpůsobovat zákazníkům, což 

spočívá v kombinaci nejnovějších technologií s jejich požadavky na zboží. Obchodní 

schůzky se zákazníky umožňují zdokonalovat znalosti pracovníků firmy, kvalitu servisu 

dodávaného zboží a pomáhají též upevňovat partnerské vztahy. 

4.4  Obchodní profil firmy 

Společnost ESB, s.r.o. radí a koncipuje efektivní využití svojí nabídky ve výrobcích 

zákaznických společností. Analyzuje dané požadavky a prověřuje možné řešení. 

Nemyslí pouze technicky, ale i obchodně ve smyslu optimální a výnosné realizace do 

zákaznického konečného produktu. 

Rozvíjí a plánuje nejen nové produkty, moduly a komponenty, ale také metody a cesty, 

jenž podporují každého zákazníka, nezávisle na jeho velikosti a oboru k tomu, aby se 

efektivně umístily produkty na trzích, na kterých zákazníci působí.  

Firma řídí a dokumentuje vědomosti a stará se o to, že jsou k dispozici správné 

informace a data. Podnik se zabývá poptávkou typového průzkumu a potřebných odběrů 

podle mezinárodních jakostních norem. Typový průzkum spočívá zejména ve zkoumání 

poptávky v těchto oblastech: 

• Distribuce elektronických a elektromechanických součástek 

• Logistika a řízení řetězových dodávek  

• Projektové řízení s aplikačně orientovaným poradenstvím, vývojem a testováním 

vzorků 

• Sériová produkce a výroba zákaznicky specifických modulů a produktů 

4.5  Produkty a dodavatelé firmy 

Produktové portfolio společnosti se skládá z pěti produktových skupin. Tyto jednotlivé 

skupiny jsou zastoupeny dodavatelskými firmami, se kterými společnost ESB, s.r.o. 

udržuje dlouhodobé trvalé partnerství. Jedná se především o partnery, kteří jsou 

vedoucími firmami na dodavatelském trhu, a tak se společnosti daří nabízet zákazníkům 

ve všech oborech trvalé poskytování služeb.  
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4.5.1 Produktové skupiny a dodavatelé: 

 

• Zobrazovací technologie a zobrazovací moduly – Futaba, Powertip, Protech 

systems, Sharp, Tianma 

• Vstupní a elektromechanické systémy – Delta, Fandis, Hartmann, Knitter-

switch, Neutron, Nikkai, Schurter, 

Scheitzer, Signal construct, Sonitron, 

Spitznagel 

• Konektory, kabelová konfekce – Amphenol, Cinch, Federal mogul, Hypertac, 

Molex, Altec, Pretec, Kingmax 

• Aktivní součástky a optoelektronika – Brigit led electronics, C.md, Maz, Oki, 

PerkinElmer, Sumida, Supertexinc. 

Yamaha 

• Pohodny a řídící technika, pasivní součástky – Axor, Bergquist, Chiba precision 

co., E-motion, Ceramics, 

Vishay 
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5 Program pro výpočet finanční analýzy 
 

5.1   Možnosti jazyka 

Kvůli jednoduchosti a rychlosti vytváření programu tvůrce Microsoft doporučuje 

nasazení Visual Basicu v prvé řadě pro tvorbu kancelářských aplikací. Lze připravit 

ovládací interface programu a pak dopsat, co která položka má udělat. S Visual Basicem 

je možné využívat tzv. prvků ActiveX, které stručně řečeno umožní sdílet určité části 

programu ve více aplikacích. V praxi to znamená, že je možné do programu integrovat 

např. přehrávač Media Player nebo využívat matematický procesor Excelu.  

5.2  Manuál programu Finanční_analýza 

Po spuštění programu se objeví základní obrazovka, na které je zobrazen výběr 

možností, které uživateli umožňují zvolit tlačítko buď Načíst vstupní data, Finanční 

analýza nebo Konec programu. 

 

 
Obr. č. 2 Základní obrazovka programu 

 
 



 

 35 

Pokud si uživatel zvolí tlačítko Načíst vstupní data, program jej přesměruje na list 

rozvaha, kde je možné změnit výchozí data pro výpočty finanční analýzy. Tento list 

zároveň slouží jako zdroj dat pro výpočty veškerých dalších analýz.  

 

 
Obr. č. 3 List Rozvaha 

 

 

V případě, že uživatel zvolí tlačítko Finanční analýza, objeví se menu, ve kterém jsou 

hlavní skupiny ukazatelů - Absolutní ukazatele, Poměrové ukazatele a Soustavy 

poměrových ukazatelů. Tlačítka, která patří pod jednotlivé skupiny, umožňují zvolit 

takové soustavy ukazatelů, které chce uživatel v daném okamžiku vysledovat a tato 

tlačítka zároveň tvoří jednotlivé ukazatele – např. likvidity, rentability, aktivity apod.  

Jestliže uživatel klikne na tlačítko Horizontální nebo Vertikální analýza, program jej 

přesměruje na list, kterému přísluší stejný název analýzy, kterou uživatel požaduje. Na 

daném listu se zobrazí tabulka s výpočty dané analýzy a prázdné grafy. Pro to, aby byla 

možnost výběru ukazatelů v grafu, jsou v levé části tabulky umístěny zaškrtávací 

políčka, která tento výběr umožní. Je možné tak zatrhnout libovolný počet ukazatelů 

položky aktiv, pasiv nebo výkazu zisků a ztrát. Daný výběr se pak zobrazí v příslušném 

grafu aktiv, pasiv nebo výkazu zisků a ztrát.  
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Obr. č. 4 Menu hlavních skupin ukazatelů 

 

 
Obr. č. 5 List Horizontální analýzy 
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Pokud si uživatel vybere jakákoliv tlačítka skupin ukazatelů, program jej přesměruje na  

list, kterému opět přísluší stejný název ukazatele, který je požadován. Na tomto listu se 

zobrazí tabulka s výpočty daného ukazatele a grafy, které odpovídají vypočítaným 

hodnotám.  

 

 
Obr. č. 6 List Likvidity 
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Obr. č. 7 List Aktivity 

 

 
Obr. č. 8 List K tisku 
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Na každém listu jsou v levém horním rohu listu umístěny tlačítka Zpět a Tisk. Tyto 

tlačítka pak figurují na každém listu a slouží pro jednodušší orientaci v programu. 

Tlačítko Zpět umožňuje uživateli návrat do výběrového menu hlavních ukazatelů. A 

tlačítko Tisk zkopíruje celý list, na kterém se uživatel pohybuje, do listu K tisku, odkud 

je možné si tabulku hodnot i grafy vytisknout.  

Pro ukončení programu slouží tlačítko Konec programu, které se nachází v menu 

základní obrazovky.  



 

 40 

6  Finanční analýza společnosti ESB s. r. o.  
 
Finanční analýza je provedena v navrženém programu. 

6.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 
6.1.1 Horizontální analýza 
 
Aktiva 

Celková hodnota majetku společnosti ke konci roku 2006 činila 9 928 tis. CZK a 

meziročně se snížila o 835 tis. CZK, tj. o 7,76%.  

Stálá aktiva v roce 2005 poklesla o 7,26%, což bylo zapříčiněno odpisy DHM, 

konkrétně samostatnými movitými věcmi a soubory movitých věcí a stavbami, a v 

následujícím  roce  opět poklesla o 7,27%. 

Hodnota oběžných aktiv se v roce 2006 snížila o 585 tis. CZK, tj. 8,85%, došlo 

k poklesu zásob vlivem podpoložky „zboží“. K výrazným změnám došlo též v oblasti 

krátkodobých pohledávek finančního majetku. Krátkodobé pohledávky vzrostly  o 367 

tis. CZK, což je o 33,36% a zároveň to mělo vliv na výrazné snížení finančního majetku 

o 40,66%. 

 

 
Graf č. 1 Horizontální analýza aktiv 
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Pasiva 

Celková hodnota pasiv společnosti se snížila o 7,76%. Hodnota základního kapitálu se 

od roku 2004 až do roku 2006 nezměnila.  

K významnému snížení došlo u položky cizí zdroje, které se snížily o 22,26% 

především v důsledku snížení závazků z obchodních vztahů o 1035 tis. CZK v roce 

2006 a v porovnání s rokem 2004 se snížila o 276 tis. CZK. 

Vlivem hospodaření společnosti, se v VH běžného účetního období zvýšil až o 

131,13%.  

 

 
Graf č. 2 Horizontální analýza pasiv 

 
 
6.1.2 Vertikální analýza 
 
V majetku společnosti převládají stálá aktiva, i když se v letech 2004 a 2005 snižovala, 

v roce 2006 jejich hodnota dosahovala 38,68%.  

Majetková struktura nevybočuje z běžného průměru společností zabývajících se touto 

činností. Společnost vlastní hlavně DHM než DNM, ten se na celkových aktivech vůbec 

nepodílí. 

Dlouhodobý majetek je tvořen především stavbami a samostatnými movitými věcmi. 



 

 42 

Oběžný majetek tvoří přibližně 2/3 aktiv a jeho struktura je rozdělena mezi zásoby a 

krátkodobé pohledávky ( 60,70%  a 14,78% z majetku společnosti). Společnost kryje 

svůj majetek převážně vlastními zdroji ze 63,60 %.  

 
Graf č. 3 Vertikální analýza 

 
 

6.1.3 Analýza výkazu zisků a ztrát 
 
Společnost vykazuje podíl tržeb v letech 2004 – 2006 skoro ve stejných hodnotách. 

Tržby z prodeje vlastních výrobků tvoří jen kolem 4% celkových tržeb a 96% tvoří 

výnosy z prodeje zboží. 

Podíl nákladů na tržbách má klesající tendenci, avšak obchodní marže v těchto letech 

vzrostla o 10%. Osobní náklady vzrostly o 6%, což je zapříčiněno též růstem minimální 

mzdy a  zvyšováním nákladů na sociální zabezpečení.  

Společnost jen v roce 2005 prodala DH majetek a materiál ve výše 120 tis. CZK, což je 

necelé 1% z celkových tržeb.   

Největší změna byla u VH za běžnou činnost a VH za účetní období, které vycházely ze 

změny podílu provozního VH snížením o 5% a následným zvýšením o 3% na hodnotu 

3,05%, co je 330 tis. CZK.   

Společnost celkově dosáhla po zdanění zisk ve výšce 275 tis. CZK.  
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Graf č. 4 Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

 
 

6.2 Analýza poměrových ukazatelů 

6.2.1 Ukazatele likvidity 
   
Ukazatel krytí stálých aktiv dlouhodobými zdroji a vlastním kapitálem 

Tento ukazatel je v obou případech krytí stálými aktivy stejný, jelikož podnik ESB, 

s.r.o. ve sledovaném období nekryje svá aktiva dlouhodobými závazky ani 

dlouhodobými bankovními úvěry. Podnik nejefektivněji využíval stálá aktiva v roce 

2004, kdy koeficient dosahoval hodnoty 1,46. Ve zbývajících letech tento koeficient 

vzrostl na 1,47 a 1,64 . 
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Graf č. 5 Ukazatel krytí stálých aktiv 
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Běžná likvidita  

U společnosti ESB, s.r.o. vidíme v posledních třech letech, že oběžná aktiva pokrývají 

krátkodobé zásoby 1,49-krát v roce 2004, 1,43-krát v roce 2005 a 1,68-krát v roce 2006, 

což znamená, že společnost v prvních dvou letech se řadí do agresivní strategie, ale už 

se blíží strategii průměrné, ve které se ocitla v roce 2006.  

 

Pohotová likvidita 

Společnost vykazovala ve všech letech výsledků nižších, než je hodnota 1, čili spadá do 

tzv. agresivní strategie, což je způsobené zvýšenou položkou krátkodobých závazků.  

 

Okamžitá likvidita 

Vzhledem k hodnotě tohoto ukazatele, která je uvedena v části teoretické, společnost 

nebyla schopna dosáhnout hodnoty 0,5 ani v jednom roce, tudíž nebyla schopna plně 

hradit všechny své dluhy. Hodnotu koeficientu způsobují nízké pohledávky a to, že 

podnik má 3x větší krátkodobé pohledávky než závazky. 
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Graf č. 6 Ukazatele likvidity 

 
6.2.2 Ukazatele zadluženosti 
 
Celková zadluženost 

Věřitelské riziko nepřesahuje varující hodnotu 0,7, což vede k tomu, že při likvidaci 

společnosti riziko nebude úměrné růstu jeho zadluženosti.  
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Koeficient samofinancování 

Ve všech letech společnost nepřesahuje rozmezí koeficientu 0,5–0,7. Aktiva společnosti 

jsou financována převážně vlastním kapitálem, čili společnost není úplně finančně 

závislá na cizích zdrojích.  

 

Ukazatel úrokového krytí 

V roce 2004 je koeficient daleko větší než je uváděn standart. Zisk pokrývá v tomto 

roce 32,91-krát nákladové úroky. Ve zbývajících dvou letech podnik neměl žádné 

nákladové úroky, proto je doporučována hodnota 10, což znamená, že EBIT 10-krát 

převyšuje nákladové úroky. 

Ukazatele zadluženosti

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2004 2005 2006

roky

koeficient
Ukazatel úrokového
krytí

 
Graf č. 7 Ukazatele zadluženosti – ukazatel úrokového krytí 

 
Zadluženost BÚ 

Podnik je financovaný z vlastních zdrojů a k financování používá také krátkodobé 

závazky, ale nevyužívá formu bankovních úvěrů. Pokud by využíval bankovní úvěry, 

snížilo by se věřitelské riziko vlastníků. 

 

Toková zadluženost 

Podnik bude schopný splatit svoje cizí závazky za 5 a 6 let v letech 2004 a 2006.  Jen 

v roce 2005 tento ukazatel byl celkem vysoký, protože své závazky by splatil až za 10 

let.  
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Graf č. 8 Ukazatele zadluženosti – celková zadluženost, koeficient samofinancování, zadluženost BÚ 
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Graf č. 9 Ukazatele zadluženosti – toková zadluženost 
 
Finanční páka 

V roce 2004 se celkové aktiva podílely na vlastním kapitálu koeficientem 1,633. 

V dalším roce koeficient vzrostl a v následujícím roku klesl na hodnotu 1,572. Podnik 

by  svoji finanční páku mohl zvýšit, pokud by snížil hodnotu vlastního kapitálu a více 

využíval financování z cizích zdrojů.  
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Graf č. 10 Finanční páka 

 

 

6.2.3 Ukazatele aktivity 
 
Obrátkovost zásob 

Podnik postupně snižuje hodnotu zásob, tomu nasvěčuje i to, že koeficient stále klesá. 

V roce 2004 se zásoby otočily 3,74-krát a v roce 2006 2,82-krát. 

 

Obrátkovost celkových aktiv 

Celková aktiva se v roce 2004 stihly otočit jen 1,20-krát a ukazatel tak nedosahuje 

standardu 1,6-1,9, což znamená, že tržby jsou nižší než celková aktiva. Ani v dalších 

letech ukazatel nedosahuje standardu a snižuje se vlivem klesajících tržeb. Klesající 

hodnoty ukazují, že podnik by měl efektivně snížit svoje aktiva nebo jich více využívat 

pro zvýšení tržeb. 

 

Obrátkovost stálých aktiv 

Ve všech sledovaných letech podnik využíval svoje stálá aktiva. V roce 2005 koeficient 

obrátkovosti zásob ukazuje hodnotu 2,99, což ukazuje nejvýraznější využívání stálých 

aktiv. Hodnoty se stále pohybují kolem hodnoty 2,8, můžeme si všimnout, že 

s klesajícími aktivy klesají i tržby za prodej zboží.  
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Graf č. 11 Ukazatele aktivity 

 

Doba obrátkovosti zásob 

V roce 2004 si podnik drží svoje zásoby 101 dní. V letech 2005 a 2006 se  tržby za 

prodej zboží snižily, proto podnik musí držet delší dobu své zásoby a počet dnů se 

zvýšil na 131 a 135 dní. 

 

Doba obrátkovosti pohledávek 

Obchodní partneři platí svoje závazky vůči společnost v roce 2005 průměrně za 34 dní. 

V ostatních letech partneři splatí pohledávky podniku ESB, s.r.o. průměrně za 65 a 52 

dní. S klesajícími tržbami v následujícím roce roste podniku i výška nesplacených 

pohledávek. Podnik by mě dbát na to, aby se tato hodnota spíše snižovala než 

zvyšovala, když se také snížily tržby. 
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Graf č. 12 Ukazatele aktivity – doba obratu zásob, doba obratu pohledávek 
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6.2.4 Ukazatele rentability 
 
ROA - Rentabilita celkových aktiv 

V roce 2004 byla míra rentability na celkových aktivech 0,068. V dalším roce ještě 

klesla na hodnotu 0,006, ale v následujícím roce 2006 se míra výsnosu na aktivech 

zpětinásobila až na hodnotu 0,033. 

 

ROE a ROCE - Rentabilita vlastního kapitálu a dlouhodobých zdrojů 

Podnik využívá více financování z vlastních zdrojů jak z cizích zdrojů, a proto 

rentabilita vlastního kapitálu je v roce 2004 7,3%, v dalším roce měl podnik vysoké 

náklady a dosáhl téměř čtvrtinový zisk, rentabilita se snížila na 2%. V roce 2006 

rentabilita podniku oproti minulému roku vzrostla na 4,3% 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů je u podniku ESB, s.r.o. v letech 2004 – 2006 0,076; 

0,020; a 0,043. Ukazatel je stejný s ukazatelem rentability vlastního kapitálu, až na rok 

2004, který se liší jen o 0,003. V cizích zdrojích financování převládají krátkodobé 

závazky a podnik má nákladové úroky pouze v prvním sledovaném období.  

 

ROS – Rentabilita tržeb 

Společnost má nízkou rentabilitu tržeb, která v letech 2004 a 2006 dosahuje jen 3,7% 

a 2,5%. Jen v roce 2005 klesla na 1%, což bylo způsobené čtyřnásobným snížením 

čistého zisku.  
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Graf č. 13 Ukazatele rentability 
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6.3 Analýza ukazatelů provozní výkonnosti 

Produktivita z přidané hodnoty a z výkonů 

Společnost ESB, s.r.o. zaměstnává 6 zaměstnanců. Zakládá si na zaměstnávání 

odborných pracovníků. 25% zaměstnanců má středoškolské a  85% vysokoškolské 

vzdělání, proto je možno pozorovat velmi vysoké hodnoty produktivit. V roce 2006 

byla produktivita práce na jednoho zaměstnance 411 tis. CZK a produktivita z výkonů 

byla 85 tis. CZK. Produktivita z výkonů je nižší než produktiva z přidané hodnoty, což 

je zapříčiněno tím, že podnik se zabývá hlavně prodejem zboží, jehož tržby za prodej 

zboží jsou ve výšce 10308 tis. CZK a hodnota výkonů dosahuje jen nepatrnou částku 

512 tis. CZK. 
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Graf č. 14 Ukazatele provozní výkonnosti 

 

Nákladovost výnosů 

V roce 2006 měla společnost nejvyšší náklady v porovnání nákladů s výnosy v letech 

2004 a 2005. V roce 2004 podnik dosáhl nejvyšší výnosy ve sledovaném období. 

Náklady se v tomto roce snížily a proto se zvýšila nákladovost výnosů. Náklady tvoří až 

97% výnosů.  

 

Materiálová náročnost výnosů 

Společnost není nijak materiálově náročná při tvorbě výnosů, navzdory tomu náročnost 

ještě klesá na 2% v roce 2005 a v ostatních dvou letech se hodnota drží na úrovni 3%, 

protože podnik vyrábí jen málo svých vlastních výrobků, jelikož se zabývá hlavně 

prodejem zboží.  



 

 51 

 

Ukazatele provozní výkonnosti

0

20

40

60

80

100

2004 2005 2006

roky

%

Nákladovost výnosů

Materiálová
náročnost výnosů 

 
Graf č. 15 Ukazatele provozní výkonnosti – nákladovost výnosů, materiálová náročnost výnosů 

 
 

6.4   Analýza souhrnných indexů 

Indikátor bonity  

V tomto ukazateli lze vidět, že v prvních dvou letech si společnost vedla velmi dobře, 

jelikož koeficienty přesahují extrémně dobrou hodnotu. Což nasvědčuje tomu, že  

podnik má dobrou finančně – ekonomickou situaci. 
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Graf č. 16 Indikátor bonity 

 
Altmanův index finančního zdraví 

Podle Altmanova indexu se podnik nachází v tzv. šedé zóně. Pokud by se index nadále 

zvyšoval, mohl by se podnik po několika letech dostat do zóny prosperity. 
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Graf č. 17 Z skóre 

 
Indexy IN95, IN99, IN01  

Indexy vyjadřují schopnost podniku plnit své závazky. V případě indexu IN95 lze vidět, 

že podnik v roce 2004 je schopen bez problémů hradit své závazky. Je tomu tak i ve 

zbývajících dvou letech, přestože podnik nemá nákladové úroky. Z tohoto důvodu jsem 

použila doporučovanou hodnotu 10, která umožňuje sledovat index i v takovém případě, 

když podnik nevlastní nákladové úroky.   

Index IN99 pro rok 2005, jehož hodnota je 0,581 říká, že podnik netvoří hodnotu pro 

vlastníka. I v ostatních sledovaných letech podnik spíše netvoří hodnotu pro vlastníka.  

Poslední index IN01 spojuje vlastnosti předcházejících dvou. Hodnotí jak schopnost 

dostát svým závazkům, tak i schopnost tvořit hodnotu pro vlastníka. V roce 2004 

podnik tvoří hodnotu, jelikož index dosahuje hodnoty 2,241. Ve zbývajících letech je 

podnik v tzv. šedé zóně.  
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Graf č. 18 Index IN95, IN99, IN01 
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6.5   Celkové zhodnocení společnosti 

 
Společnost ESB, s.r.o. úspěšně plní svůj podnikatelský plán a pro své zákazníky se 

zdokonaluje se v distribučním a konzultačním procesu.   

Za úspěchem se skrývá především svědomitá práce zaměstnanců, kteří spolupracují 

s pracovníky mateřské společnosti BEB. 85% zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, 

proto je možné pozorovat velmi vysoké hodnoty produktivit. V roce 2006 byla 

produktivita práce na jednoho zaměstnance 411 tis. CZK a produktivita z výkonů byla 

85 tis. CZK. Produktivita z výkonů je nižší než produktivita z přidané hodnoty, což je 

zapříčiněno tím, že podnik se zabývá hlavně prodejem zboží. 

Celková hodnota majetku společnosti ke konci roku 2006 činila 9 928 tis. CZK. 

V důsledku odpisů DHM, především samostatnými movitými věcmi a soubory 

movitých věcí a stavbami, v roce 2005 poklesla stálá aktiva. K výrazným změnám došlo 

v oblasti krátkodobých pohledávek finančního majetku, kdy krátkodobé pohledávky 

vzrostly o 367 tis. CZK, což mělo vliv na snížení finančního majetku až o 40,66%.  

K významnému snížení došlo též u položky cizí zdroje, které se snížily o 22,26% 

především v důsledku snížení závazků z obchodních vztahů o 1035 tis. CZK v roce 

2006. 

Hlavními zákazníky společnosti jsou podniky působící převážně v průmyslovém a 

hospodářském sektoru. Společnost rozvíjí svá partnerství a aktivní spolupráci s firmami 

na domácím i zahraničním trhu. 

Obchodní partneři platí svoje závazky vůči společnosti v roce 2005 průměrně za 34 dní. 

Ovšem s klesajícími tržbami v následujícím roce roste podniku i výška nesplacených 

pohledávek. 

Podnik je financovaný z vlastních zdrojů a k financování používá také krátkodobé 

závazky, ale nevyužívá formu bankovních úvěrů. Podnik má v roce 2004 nízké 

nákladové úroky a ve zbývajících dvou letech podnik neměl žádné nákladové úroky, 

proto je doporučována hodnota 10, což znamená, že EBIT 10-krát převyšuje nákladové 

úroky. 

Společnost dosahuje agresivní strategie běžné a pohotové likvidity. Okamžitá likvidita 

má až na rok 2005 rostoucí trend, ale ani v ostatních letech nedosáhla hodnoty 0,5. 
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Hodnoty koeficientu okamžité likvidity způsobují nízké pohledávky a to, že podnik má 

3x větší krátkodobé pohledávky než závazky. 

Podle indikátoru bonity má podnik dobrou finančně – ekonomickou situaci, ovšem dle 

Altmanova indexu finančního zdraví se podnik nachází v tzv. šedé zóně. Indexy o 

společnosti vypovídají, že je schopna bez problémů hradit své závazky a tvoří hodnotu 

pro vlastníka. Index IN01 ukazuje, že se společnost nachází v tzv. šedé zóně.   

Společnost předpokládá, že vlastní disponibilní finanční zdroje pokryjí financování 

běžné hospodářské činnosti, náklady spojené s plánovanými investicemi a sociální 

politikou.  

I když společnost nedosahuje zrovna nejlepších výsledků, má do budoucna naději být 

ekonomicky zajímavým a odborně kvalifikovaným partnerem.  

 

6.6   Návrhy na opatření ke zlepšení výkonnosti firmy a jejich přínos 

 
V následujících letech by společnost ESB, s.r.o. měla využívat zkušenosti a vědomosti 

při projektech financovaných ze soukromých zdrojů včetně věřejno – soukromých 

partnerství. Jednou z priorit by měla být snaha o uplatnění se na středoevropském trhu.  

Jestliže Česká republika vstoupila do Evropské unie, měl by se podnik snažit 

o financování projektů pomocí Evropských fondů.  

Podnik je financovaný vlastnímy zdroji a k financování také používá krátkodobé 

závazky, což ale není přiliš správné, měl by více využívat financování prostřednictvím 

dlouhodbějších závazků a úvěrů. Pokud by využíval bankovní úvěry, snížilo by se 

i věřitelské riziko vlastníků.  

Společnost by také měla více hlídat své pohledávky a dbát na to, aby se doba 

obrátkovosti pohledávek spíš snižovala než zvyšovala.  

Přínosem by pro firmu byl právě navržený program Finanční_analýza.xls., který by 

umožnil podniku nahlédnout do jeho ekonomické a finanční situace z hlediska 

finančních analýz. Program umožní snadnější tvorbu těchto analýz a podniku tak 

usnadní rozhodování při alokaci jeho finančních zdrojů.  
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ZÁVĚR 

 
Cílem bakalářské práce byl návrh softwaru pro ulehčení práce při finančních analýzách. 

Součástí hlavního cíle bylo i provedení finanční analýzy společnosti s ručením 

omezeným v navrženém programu, interpretace výsledků a návrh případaných opatření 

ke zlepšení situace v analyzované společnosti. Pro přehlednost jsem práci rozdělila na 

teoretickou a praktickou část.  

Teoretická část popisuje především jednotlivé metody finanční analýzy, ostatně tomu 

tak již napovídají názvy kapitol, které tvoří podklad pro část praktickou. Cílem těchto 

kapitol bylo vytvořit vhodný podklad pro interperataci finanční analýzy konkrétního 

podniku v programu Visual Basic. Tyto podklady byly čerpány především z odborných 

literatur, které jsou uvedeny v seznamu na konci této práce.  

Praktická část představovala převedení teorie do praxe a v této části také figuroval 

hlavní cíl celé práce, což byl návrh programu a v něm zpracovaná finanční analýza 

společnosti. Zdrojem pro praktickou část byl především internet, odkud jsem získala 

veškeré finanční výkazy společnosti. Samotný program je navržen ve Visual Basicu 

a početní operace spolu s výslednými grafy a tabulkami hodnot jsou zobrazovány 

v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Práce též obsahuje prezentaci manuálu 

navrženého programu a umožňje tak seznámení uživatele s jeho obsluhou a možnostmi, 

které nabízí.  

V poslední kapitole se zabývám samotnou finanční analýzou zpracovanou ve výše 

zmíněném programu. Nejprve jsem zanalyzovala horizontální a vertikální analýzu 

rozvahy, dále pak základní ukazatele používané ve finanční analýze a pomocí výsledků 

této analýzy jsem se snažila zhodnotit finanční zdraví podniku. V závěru práce jsem pro 

přehlednost provedla celkové zhodnocení situace v analyzované společnosti a navrhla 

jsem řešení problémových oblastí.  

Věřím, že cílů mé práce bylo dosaženo, a že čtenář může pomocí navrženého softwaru 

získat základní přehled o finančním zdraví analyzovaného podniku.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Tab. č. 1 Rozvaha - aktiva 
  Rozvaha v plném rozsahu - aktiva v tis. K č 2004 2005 2006 
  AKTIVA CELKEM 10662 10763 9928 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 4465 4141 3840 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 
B.I.1.    Zřizovací výdaje 0 0 0 
     2.    Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 0 0 0 
     3.    Software 0 0 0 
     4.    Ocenitelná práva 0 0 0 
     5.    Goodwil (+/-) 0 0 0 
     6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 
     7.    Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 
     8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 4465 4141 3840 
B.II.1.    Pozemky 382 382 382 
      2.    Stavby 3976 3700 3433 
      3.    Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 107 59 25 
      4.    Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 
      5.    Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 
      6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 
      7.    Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 
      8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 
      9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 
B.III.  Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 
B.III.1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 
       2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 
       3.    Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 
       4.    Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 
       5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 
       6.    Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 
       7.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 
C.  Oběžná aktiva 6143 6611 6026 
C.I.  Zásoby 3405 4296 3838 
C.I.1.    Materiál 0 0 0 
     2.    Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 
     3.    Výrobky 0 0 0 
     4.    Zvířata 0 0 0 
     5.    Zboží 3405 4296 3838 
     6.    Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 
C.II.  Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 
C.II.1.    Pohledávky z obchodního vztahů 0 0 0 
      2.    Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 
      3.    Pohledávky podstatný vliv 0 0 0 

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

      5.    Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 
      6.    Dohadné účty aktivní 0 0 0 
      7.   Jiné pohledávky 0 0 0 
      8.   Odložená daňová pohledávka 0 0 0 
C.III.  Krátkodobé pohledávky 2204 1100 1467 
C.III.1.    Pohledávky z obchodních vztahů 1914 773 1115 
      2.    Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 
      3.    Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 

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

      5.    Sociální zabezpečení a zadravotní pojištění 0 0 0 
      6.    Stát - daňové pohledávky 155 210 204 
      7.    Krátkodobé poskytnuté zálohy 135 77 148 
      8.    Dohadné účty aktivní 0 40 0 
      9.    Jiné pohledávky 0 0 0 
C.IV.   Krátkodobý finanční majetek 534 1215 721 
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C.IV.1.    Peníze 243 144 50 
       2.    Účty v bankách 291 1071 671 
       3.    Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 
       4.    Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 
D. Časové rozlišení 54 11 62 
D.I.1.    Náklady příštích období 15 5 12 
     2.    Komplexní náklady přístích období 0 0 0 
     3.    Příjmy příštích období 39 6 50 

 
Tab. č. 2 Rozvaha - pasiva 

Rozvaha v plném rozsahu - pasiva v tis. K č 2004 2005 2006 
  PASIVA CELKEM 10662 10763 9928 
A. Vlastní kapitál 6531 6080 6314 
A.I.   Základní kapitál 100 100 100 
A.I.1.    Základní kapitál 100 100 100 
     2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 
     3.    Změny základního kapitálu 0 0 0 
A.II.   Kapitálové fondy 0 0 0 
A.II.1.    Emisní ážio 0 0 0 
      2.    Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 
      3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 0 0 0 
      4.   Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách (+/-) 0 0 0 
A.III.  Rezervní fondy, nedělitelný fod a ostatní fondy ze zisku 10 10 10 
A.III.1.     Zákonný rezervní fond 10 10 10 
       2.    Statutární a ostatní fondy 0 0 0 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 5833 5819 5865 
A.IV.1.     Nerozdělený zisk minulých let 5833 5819 5865 
       2.    Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 
A.V.  Výsledek hospodaření  běžného účetního období 588 151 339 
B.  Cizí zdroje 4131 4618 3590 
B.I.  Rezervy 0 0 0 
B.I.1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 
     2.    Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 
     3.    Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 
     4.    Ostatní rezervy 0 0 0 
B.II.  Dlouhodobé závazky 0 0 0 
B.II.1.    Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 
      2.    Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 
      3.    Závazky - podstatný vliv 0 0 0 

      4. 
   Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 

      5.    Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 
      6.    Vydané dluhopisy 0 0 0 
      7.    Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 
      8.    Dohadné účty pasivní 0 0 0 
      9.    Jiné závazky 0 0 0 
      10.    Odložený daňový závazek (pohledávka) 0 0 0 
B.III. Krátkodobé závazky 4131 4618 3590 
B.III.1.    Závazky z obchodních vztahů 3531 4290 3255 
      2.    Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 
      3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 0 
      4.    Závazky - podstatný vliv 150 0 0 
      5.    Závazky k zaměstnancům 65 72 79 
      6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 39 45 48 
      7.    Stát - daňové závzaky a dotace 162 87 110 
      8.    Krátkodobé přijaté zálohy 127 101 86 
      9.    Vydané dluhopisy 0 0 0 
      10.    Dohadné účty pasivní 57 23 11 
      11.   Jiné závazky 0 0 1 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 
B.IV.1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 
      2.    Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 
      3.    Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 
C. I. Časové rozlišení 0 65 24 
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C.I. 1.   Výdaje příštích období 0 65 24 
      2.   Výnosy příštích obodobí 0 0 0 

 
Tab. č. 3 Výkaz zisků a ztrát 

Výsledovka v plném rozsahu - v tis. K č 2004 2005 2006 
I. Tržby za prodej zboží 12215 11834 10308 
A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 9539 9079 7054 
 + Obchodní marže 2676 2755 3254 
II.  Výkony 536 536 512 
II.1.   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 536 536 512 
   2.   Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 0 0 0 
   3.   Aktivace 0 0 0 
B.  Výkonová spotřeba 779 1247 1303 
B.1.   Spotřeba materiálu a energie 348 310 377 
B.2.   Služby 431 937 926 
 +  Přidaná hodnota 2433 2044 2463 
C. Osobní náklady 1344 1792 1820 
C.1.   Mzdové náklady 982 1311 1328 
C.2.   Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 
C.3.   Náklady na sociální zabezpečení 340 455 461 
C.4.   Sociální náklady 22 26 31 
D. Daně a poplatky 7 4 4 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 321 325 301 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 120 0 
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  0 120 0 
III. 2 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 
F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 
F. 2 Prodaný materiál 0 0 0 
IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 0 0 0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období (+/-) -40 0 0 

VI. Ostatní provozní výnosy 0 50 0 
H. Ostatní provozní náklady 77 28 8 
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 
 *  Provozní výsledek hospodaření 724 65 330 
VIII. Tržby z prodeje cenných papíru a podílů 0 0 0 
K.  Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 
IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 

IX.1. 
  Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 

    2.   Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 
    3.   Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 
X.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 
L. Náklady z finančního majetku 0 0 0 
XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 0 0 0 
L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 0 0 0 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 
X.  Výnosové úroky 3 4 2 
N. Nákladové úroky 22 0 0 
XI. Ostatní finanční výnosy 238 243 210 
O. Ostatní finanční náklady 114 107 84 
XII.  Převod finančních výnosů 0 0 0 
P.  Převod finančních nákladů 0 0 0 
 * Finanční výsledek hospodaření 105 140 128 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 241 54 109 
Q.1.    - splatná 241 54 109 
Q.2.    - odložená 0 0 0 
 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 588 151 349 
XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 0 0 10 
S.  Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 
S.1.    - splatná 0 0 0 
S.2.    - odložená 0 0 0 
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 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 -10 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 
 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 588 151 339 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 829 205 448 

 
Tab. č. 4 Zkrácená horizontální analýza aktiv 

 
 
 
Tab. č. 5 Zkrácená horizontální analýza pasiv 
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Tab. č. 6 Zkrácená horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

 
 
Tab. č. 7 Zkrácená vertikální analýza aktiv 
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Tab. č. 8 Zkrácená vertikální analýza pasiv 

 
 
Tab. č. 9 Zkrácená vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

 
 
 
Tab. č. 10 Ukazatel krytí stálých aktiv 

 
 
Tab. č. 11 Ukazatele likvidity 
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Tab. č. 12 Ukazatele rentability 

 
 
Tab. č. 13 Ukazatele zadluženosti 

 
 
Tab. č. 14 Ukazatele aktivity 

 
 
Tab. č. 15 Ukazatele provozní výkonnosti 

 
 
Tab. č. 16 Indikátor bonity 
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 Tab. č. 17 Altmanův index finančního zdraví 

 
 
Tab. č. 18 Index IN95 

 
 
Tab. č. 19 Index IN99 

 
 
Tab. č. 20  Index IN01 

 
 
 


