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ABSTRAKT  

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy SLB, spol. s r.o. 

v letech 2006-2010. Podkladem pro vyhodnocení finanční situace se staly výsledky 

vybraných metod finanční analýzy, získané prostřednictvím nadefinovaných algoritmů 

vytvořených v prostředí Visual Basic. Na základě zjištěných skutečností jsou podány 

návrhy možných řešení, které mají vést k odstranění či eliminaci zjištěných problémů a 

k následnému zlepšení finanční situace firmy v budoucích letech. 

 

ABSTRACT  

The bachelor’s thesis is focused on financial situation assessment of the company SLB, 

spol. s r.o. in the years 2006-2010. Evaluation of a financial situation proceeds from 

results of selected methods of the financial situation obtained from various algorithms 

created in Visual Basic environment. On the basis of found facts there are presented 

proposals, which should result in remove or elimination of found problems and the 

improvement of financial situation of the firm in the future years. 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Finanční analýza w Rozdílové ukazatele w Poměrové ukazatele w Ukazatelé soustav w 

Ukazatele rentability w Ukazatele likvidity w Ukazatele zadluženosti w Provozní 

ukazatele w Altmanův index finančního zdraví w Index IN 05 w Rozvaha w Výkaz zisku 

a ztrát w Visual Basic 

 

KEY WORDS 

Financial analysis w Differential indicators w Financial indicators w Ratio systems w 

Profitability ratios w Liquidity ratios w Financial leverage ratios w Operating indicator w 

Altman Z-score Index w IN 05 w Balance w Profit and loss statement w Visual Basic 



   

   

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE PRÁCE 

RŮŽIČKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním 

systémem. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011. 60s. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. 

  



   

   

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

 

V Brně, dne 20. května 2011 

 

 

 

...………….………………………. 

                                                                                                  Kateřina Růžičková     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

PODĚKOVÁNÍ 

V úvodu předložené bakalářské práce bych ráda poděkovala vedoucímu práce, panu 

Ing. Ondřeji Žižlavskému, Ph.D. za připomínky a cenné rady. Zároveň tímto děkuji 

vedení společnosti SLB, s.r.o. za poskytnutí potřebných materiálů, za jejich odborné 

rady a konzultace.  



   

   

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................... 9 
1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE ....................................................... 10 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ............................................................ 11 
2.1 Uživatelé finanční analýzy ................................................................................. 11 

2.1.1 Externí uživatelé .......................................................................................... 12 
2.1.2 Interní uživatelé ........................................................................................... 13 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu .............................................................. 13 
2.2.1 Rozvaha ....................................................................................................... 14 
2.2.2 Výkaz zisku a ztrát ...................................................................................... 15 
2.2.3 Výkaz cash flow .......................................................................................... 16 

2.3 Metody finanční analýzy .................................................................................... 16 
2.4 Charakteristika základních metod finanční analýzy .......................................... 17 

2.4.1 Analýza absolutních ukazatelů .................................................................... 18 
2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů ................................................................... 19 
2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů .................................................................. 20 
2.4.4 Analýza soustav ukazatelů .......................................................................... 24 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE ......................................... 26 
3.1 Charakteristika společnosti SLB, s.r.o. .............................................................. 26 
3.2 Základní strategická analýza firmy .................................................................... 28 

3.2.1 Marketing společnosti ................................................................................. 28 
3.2.2 SWOT Analýza ........................................................................................... 30 

3.3 Analýza finanční situace firmy SLB, s.r.o. ........................................................ 31 
3.3.1 Analýza absolutních ukazatelů .................................................................... 31 
3.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů ................................................................... 37 
3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů .................................................................. 37 
3.3.4 Analýza soustav ukazatelů .......................................................................... 42 

3.4 Souhrnné hodnocení finanční situace ................................................................ 44 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ .......................... 48 
4.1 VBA jako nástroj pro zpracování finanční analýzy ........................................... 49 
4.2 Vlastní návrh informačního systému ................................................................. 49 
4.3 Uplatnění navrhovaného systému ...................................................................... 54 

ZÁVĚR .......................................................................................................................... 55 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ......................................................................... 56 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ......................................................................... 58 
SEZNAM VZORCŮ, TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ ...................................... 59 

SEZNAM PŘÍLOH ...................................................................................................... 60 



  Úvod 

 9  

ÚVOD 

Efektivní využití vlastních finančních prostředků je v současné době nezbytností pro 

každý podnik. Proto je zapotřebí zvolit správnou finanční strategii, bez které se žádná 

firma neobejde, neboť špatné rozhodnutí může přinést nemalé problémy. Jako 

prostředek pro hodnocení finanční situace byly vytvořeny metody finanční analýzy, 

jejichž prostřednictvím lze komplexně posoudit celkové hospodaření podniku a to 

z hlediska minulosti, přítomnosti i předpokládané budoucnosti. Na základě výsledků 

finanční analýzy lze zkvalitnit rozhodovací proces řízení a tím i zlepšit ekonomickou 

situaci.  

 

Nutností pro hodnocení finanční situace je znalost výsledků podnikatelské činnosti 

minulých let, která vychází z výkazů účetní závěrky. Jedná se o rozvahu, výkaz zisků a 

ztrát a přehled o peněžních tocích (cash-flow). 

 

Společností, na které jsou v této bakalářské práci použity vybrané metody a ukazatele 

finanční analýzy, je SLB, spol. s r.o., zabývající se vývojem a zakázkovou výrobou 

speciálních valivých ložisek.  

 

Bakalářská práce vychází z poznatků získaných studiem odborné literatury. Teoretická 

část slouží jako podklad pro zpracování části praktické. Úvod této praktické části 

seznamuje čtenáře s analyzovanou společností, uvádí její strategickou a finanční 

analýzu. Finanční situace je pro přehlednost v závěru souhrnně zhodnocena. 

V návaznosti je vytvořena část druhá, jenž podává vlastní návrhy řešení. Předložená 

bakalářská práce obsahuje návrh vlastního výpočtu požadovaných ukazatelů pomocí 

programu v prostředí Visual Basic. Vytvořený program pro výpočet ukazatelů finanční 

analýzy má usnadnit uživatelům následnou práci s jejich vyhodnocením.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem předložené bakalářské práce je vlastní návrh informačního systému pro výpočet 

vybraných ukazatelů finanční analýzy a posouzení finanční situace firmy SLB, s.r.o. 

Následně pak na základě zjištěných nedostatků navržení možných řešení, která by vedla 

ke zlepšení finanční situace. 

 

Dílčím cílem je aplikovat vybrané metody finanční analýzy, porovnat dosažené 

výsledky společnosti s oborovými hodnotami, identifikovat silné a slabé stránky 

finančního hospodaření podniku a aplikovat je do návrhů řešení zjištěných problémů. 

 

Finanční situace podniku bude posuzována na základě provedených výpočtů vybraných 

ukazatelů finanční analýzy za období posledních 5 let, tedy v letech 2006-2010. 

Výchozími zdroji pro hodnocení budou výkazy účetní závěrky poskytnuté firmou SLB. 

Součástí předložené bakalářské práce bude návrh informačního systému, který umožní 

výpočet vybraných ukazatelů za období 10 let. Výsledky provedené analýzy budou 

poskytnuty i formou grafického znázornění. Nástrojem pro vytvoření výše zmiňovaného 

systému bude VBA (Visual Basi for Applications), jehož výhodou je slučitelnost se 

softwarem Microsoft Excel.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Finanční analýza „... představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy 

především v účetních výkazech, zahrnuje v sobě hodnocení firemní minulosti, 

současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek.“ (Růčková, 2008, s. 9) 

 

Hlavním smyslem finanční analýzy je zhodnocení finančního zdraví podniku na základě 

získaných informačních zdrojů, následné vyhodnocení a správná interpretace výsledků. 

Jedná se tedy o komplexní zhodnocení úrovně finanční situace podniku. Finanční 

analýza pomáhá odhalit, zda je podnik ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, 

zda dokáže efektivně využívat svá aktiva nebo jestli je např. schopen splácet své 

závazky. (9) 

 

Finanční analýza podává také zpětná informace o tom, kam podnik v jednotlivých 

oblastech došel, jaké předpoklady se podařilo splnit a naopak zdali došlo k situaci, které 

se chtěl vyvarovat. I když se minulost nedá nijak ovlivnit, mohou výsledky finanční 

analýzy poskytnout cenné informace a tím i významně ovlivnit budoucnost podniku. (5) 

 

Finanční analýza představuje součást finančního, strategického a investičního řízení. 

Pro kvalitní zpracování finanční analýzy je potřebné mít přístup k informacím o 

podniku. K významným zdrojům dat patří zejména účetních výkazy podniku - rozvaha, 

výkaz zisku a ztrát, výkaz cash-flow, ale i výroční zprávy a oficiální ekonomické 

statistiky. (5) 

2.1 Uživatelé finanční analýzy 

Mezi uživatele finanční analýzy patří subjekty přicházející do kontaktu s daným 

podnikem. Jejich předmětem zájmu jsou informace týkající se finanční situace podniku. 

Tyto informace jsou důležité pro akcionáře, věřitele, podnikové manažery a pro další 

externí uživatele. (2) 
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2.1.1 Externí uživatelé 

Investoři 

Investoři (akcionáři, společníci) využívají finanční informace o podniku z hlediska 

investičního a kontrolního. Sledují informace o finanční výkonnosti podniku z důvodu 

případného rozhodování o investicích s ohledem na míru rizika a míru výnosnosti jimi 

vloženého kapitálu. Chtějí si ověřit, že jsou jejich peníze vhodně uloženy a že s nimi 

podnik hospodaří v jejich zájmu. Také se chtějí ujistit, že podnikatelské záměry 

manažerů vedou k rozvoji podniku. Vzhledem ke značné volnosti jednání manažerů, 

požadují investoři průběžné zprávy o tom, jak nakládají se zdroji, které řídí. (2) 

 

Banky a ostatní věřitelé 

Věřitelé vyžadují co nejvíce informací o finančním stavu dlužníka při rozhodování, zda 

poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Posuzují strukturu majetku a 

finanční zdroje, kterými je majetek financován, efektivnost hospodaření podniku a také 

schopnost splácet existující závazky a nově požadované úvěry a úroky. (2) 

 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se zaměřují na kontrolu plnění daňových povinností nebo při 

rozdělování finančních výpomocí podnikům. Informace o podnicích také využívají 

například k vyhodnocení statistik. (3) 

 

Odběratelé 

Odběratelé se starají o to, zda je podnik schopen bezproblémově zajistit výrobu. Jestli 

se podnik nedostává do obtíží, které by mohly ohrozit kvalitu výrobků nebo dochvilnost 

dodávek. (3) 

 

Dodavatelé 

Dodavatelé sledují schopnost podniku hradit splatné závazky, jde jim především o 

krátkodobou prosperitu. Zvláště se zaměřují na likviditu a zadluženost. Dlouhodobý 

dodavatelé soustředí svůj zájem na dlouhodobou stabilitu s cílem zajistit svůj odbyt u 

perspektivního zákazníka. (2) 
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Konkurenční firmy 

Konkurenční firmy využívají výstupy finanční analýzy k porovnání výsledků a to 

zejména v oblasti hospodaření, investování a cenové politiky. (3) 

2.1.2 Interní uživatelé 

Manažeři 

Pro manažery jsou získané informace potřebné pro finanční řízení podniku. Jelikož 

disponují informacemi pro veřejnost nepřístupnými, mají nejlepší předpoklad pro 

vyhodnocení pravdivého obrazu finanční situace. Využívají ho v každodenní činnosti, 

při rozhodování o struktuře, výši majetku a zdrojů či při rozdělování zisku. Finanční 

analýza, která má schopnost odhalit silné a slabé stránky, umožňuje manažerům 

přijmout pro příští období správný podnikatelský záměr. (2) 

 

Zaměstnanci 

Pro zaměstnance jsou výsledky finanční analýzy důležité při posuzování jistoty 

zaměstnání, mzdových a sociálních možností a dalších výhod poskytovaných 

zaměstnavatelem. (3) 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalitní zpracování finanční analýzy závisí do značné míry na použitých vstupních 

informacích. Ty by měli být nejen kvalitní, ale zároveň také komplexní. Je tedy nutné 

podchytit pokud možno všechna data, která by mohla zkreslit výsledky. (9) 

 

Základní a nejvýznamnější zdroje finančních informací jsou nejčastěji čerpány 

z účetních výkazů podniku. Tvoří je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow a 

příloha k účetní závěrce.  
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Cenné informace obsahují také výroční zprávy, údaje o vývoji a stavu zakázek, zprávy 

o strategii podniku či plánovaných rozpočtech. Čerpat informace lze také z 

podnikových statistik nebo vnitřních směrnic, předpovědí apod.  

 

Dalším zdrojem informací mohou být externí data o podniku. Jsou to data 

z ekonomického prostředí podniku. Např. údaje oficiálních ekonomických statistik, 

komentářů a odborného tisku, odhady analytiků různých institucí nebo nezávislá 

hodnocení a prognózy ekonomických poradců, agentur či firem. (6) 

2.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Uvádí jednotlivé položky 

aktiv a pasiv, zachycuje stav majetku a závazků k určitému datu, většinou k poslednímu 

dni účetního období, v peněžním vyjádření. Její struktura je zobrazena v tabulce 1. (2)  

 

Levá strana rozvahy zachycuje aktiva neboli veškerý majetek společnosti. Ukazuje výši 

ekonomických zdrojů, jimiž podnik disponuje v určitém časovém okamžiku, tzn. vše co 

podnik vlastní a co mu dluží ostatní ekonomické subjekty. Člení se na stálá a oběžná 

aktiva. Stálá aktiva neboli dlouhodobý majetek si zachovává svoji původní podobu 

v průběhu několika reprodukčních cyklů, odepisuje se a svou hodnotu postupně přenáší 

do hodnoty produkce. Oběžná aktiva mění svoji podobu několikrát v průběhu jednoho 

reprodukčního cyklu a do spotřeby přechází jednorázově. (1) 

 

Pravá strana rozvahy zachycuje pasiva neboli zdroje financování společnosti. Ukazuje 

strukturu kapitálu, ze kterého je financován majetek podniku a to z hlediska vlastnictví 

zdrojů financování. Z tohoto pohledu se rozlišují zdroje na vlastní a cizí (vlastní kapitál 

a cizí zdroje). Vlastní kapitál tvoří zdroje, které byly do podnikání vloženy nebo 

vytvořeny hospodářskou činností podniku. Cizí zdroje tvoří rezervy a veškeré závazky 

představující dluhy společnosti. (1) 
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Tabulka 1: Struktura rozvahy - uspořádání aktiv a pasiv v českých výkazech. (5) 

AKTIVA  PASIVA 

A. Pohledávky za upsaný ZK  A. Vlastní kapitál 
B. Dlouhodobý majetek  A.I. Základní kapitál 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  A.III. Rezervní fondy, fondy ze zisku 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek  A.IV. VH minulých let 

   A.V. VH běžného účetního období 
C. Oběžná aktiva  B. Cizí zdroje 
C.I. Zásoby  B.I. Rezervy 
C.II. Dlouhodobé pohledávky  B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky  B.III. Krátkodobé závazky 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek  B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Časové rozlišení  C. Časové rozlišení 

2.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát zachycuje vztahy mezi výnosy a náklady za určité období. Podává 

přehled o výnosech, které firma získala z veškerých svých činností a o nákladech 

spojených s jejich vytvořením. Protože se nákladové a výnosové položky neopírají o 

skutečné hotovostní toky, je nutno zdůraznit, že výsledný čistý zisk neodráží čistou 

skutečnou hotovost získanou z podnikatelské činnosti. (1) 

 

Jelikož výkaz zisku a ztrát zachycuje tokové veličiny a umožňuje sledovat vývoj v čase, 

poskytuje informace o schopnosti podniku tvořit zisk. Informace z něj získané lze 

bezprostředně použít pro rozbor výsledku hospodaření, především pro výpočet různých 

ukazatelů rentability či návratnosti vloženého kapitálu.(2) 

 

Výsledek hospodaření za určité období je rozdílem mezi celkovými výnosy a náklady 

podniku. Ve výsledovce je stejně jako výnosy a náklady členěn na provozní, finanční a 

mimořádný. Jestliže výnosy převažují nad náklady, jedná se o zisk, naopak jestliže 

převažují náklady, jedná se o ztrátu. (5) 
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2.2.3 Výkaz cash flow 

Výkaz cash flow slouží k posouzení skutečné finanční situace, zkoumá, kolik hotovosti 

do podniku přišlo a kolik z něj odešlo. Informuje o příjmech a výdajích, které podnik 

v minulém účetním období realizoval, přičemž je žádoucí, aby příjmy převyšovaly 

výdeje. Zobrazuje skutečný pohyb peněžních prostředků. (3) 

 

Výkaz lze rozdělit dle tří základních činností a to:  

• peněžní toky z provozní činnosti, 

• peněžní toky z investiční činnosti, 

• peněžní toky z finanční činnosti. (9) 

 
Provozní činnost je z finančního hlediska nejdůležitější částí, je klíčovou pro samotnou 

existenci podniku. Umožňuje zjistit, zda odpovídá výsledek hospodaření ze základní 

výdělečné činnosti skutečně vydělaným penězům a jestli je ovlivněna produkce peněz 

změnami pracovního kapitálu a jeho složkami. Záporné hodnoty v několika po sobě 

následujících letech jsou signálem o vážných problémech společnosti.  

 

Investiční činnost představuje pořízení a prodej dlouhodobého majetku a činnosti 

související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí. Záporné hodnoty nasvědčují 

investicím do dlouhodobého majetku, což je pozitivní pro budoucnost, naopak kladné 

hodnoty svědčí o odprodeji majetku. 

 

Finanční činnost hodnotí vnější financování, zejména pohyb vlastního kapitálu a 

dlouhodobých závazků. Kladné hodnoty ukazují přítok od vlastníků či věřitelů, naopak 

záporné signalizují odtok k vlastníkům či věřitelům. (5) 

2.3 Metody finanční analýzy 

Obecně lze metody používané ve finanční analýze rozdělit na elementární metody, 

využívající základní aritmetické operace a vyšší metody založené na složitějších 

matematických postupech a myšlenkách. 
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Elementární metody, skládající se z částí:  

- analýza absolutních ukazatelů, 

- analýza rozdílových ukazatelů, 

- analýza poměrových ukazatelů, 

- analýza soustav ukazatelů. 

 

Vyšší metody: 

- matematicko-statistické metody (např. bodové odhady, statistické testy, 

empirické distribuční funkce, korelační koeficienty), 

- nestatické metody (např. fuzzy množiny). (10) 

 

Nejčastěji jsou používány elementární metody, jejichž největší výhodou je interpretace 

složitých jevů pomocí jednoduchých postupů. Vyššími metodami se tato bakalářská 

práce dále nezabývá.  

2.4 Charakteristika základních metod finanční analýzy 

Tato kapitola je zaměřená na stručnou charakteristiku základních elementárních metod 

finanční analýzy. Ty lze členit do několika skupin, které jako celek tvoří komplexní 

finanční rozbor hospodaření podniku. Pro přehlednost je členění znázorněno 

v následující tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Elementární metody finanční analýzy (9) 

Elementární metody 

Absolutní ukazatele Rozdílové ukazatele Poměrové ukazatele Soustavy ukazatelů 

- horizontální analýza - čistý pracovní kapitál - ukazatele rentability - Altmanův index  

- vertikální analýza - čisté pohotové  - ukazatele aktivity    finančního zdraví 

    prostředky - ukazatele zadluženosti - index důvěryhodnosti  

 - čistý peněžní majetek - ukazatele likvidity    IN 
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2.4.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů využívá přímo údajů obsažených v účetních výkazech. 

Bere v úvahu změny jejich hodnoty vyjádřené jak absolutně, tak i procentuálně 

(relativně). Umožňuje srovnávat vývoj finanční situace firmy v čase. Praktické 

uplatnění těchto ukazatelů lze najít v analýze vývojových trendů a v procentní analýze 

jednotlivých komponent. (8) 

Vertikální analýza (procentní analýza)  

Úkolem této analýzy je posoudit jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. 

strukturu aktiv a pasiv společnosti. Prostřednictvím této analýzy lze zjistit, jaké je 

složení hospodářských prostředků potřebných pro výrobu či obchod a z jakých zdrojů 

financování kryje podnik svůj majetek. Tato analýza se využívá pro srovnávání 

časových vývojových trendů podniku za více let i pro srovnání různých firem navzájem.  

Vzorec 1 slouží pro výpočet vertikální analýzy. (11) 

 

Základem (100%) pro výpočet vertikální analýzy bývá součet celkových aktiv u analýzy 

rozvahy a celkových tržeb u analýzy výkazu zisku a ztrát. 

 

Vzorec Proměnné 

!i
!i
  ×  !"!   [v %] 

Bi  ... hodnota položky bilance 

ΣBi ... suma hodnot položek v rámci   
           určitého celku 

Vzorec 1: Vertikální analýza (4) 

Horizontální analýza (analýza trendů) 

Úkolem této analýzy je posoudit změny jednotlivých položek výkazů v časové 

posloupnosti jak v absolutní, tak i v relativní hodnotě. Prostřednictvím této analýzy se 

tedy zjišťuje, o kolik jednotek či procent se změnily jednotlivé položky finančních 

výkazů v čase. Má schopnost vysledovat určité tendence směřování sledovaných veličin 

a vyvodit závěry. Výpočet horizontální analýzy je prováděn dle vzorce 2. (9) 
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Vzorec Proměnné 

!i ! − !i !− !  [v Kč] Bi(t)  ... hodnota položky v roce t 
!i ! − !i(!− !)

!i(!− !)
  ×  !"" [v %] Bi(t-1) ... hodnota položky v roce t-1 

Vzorec 2: Horizontální analýza (4) 

2.4.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace firmy (zejména jeho 

likvidity). Jsou to především rozdíly mezi souhrnem položek krátkodobých aktiv a 

pasiv, přičemž se vychází z předpokladu, že podnik část svých oběžných aktiv financuje 

dlouhodobými cizími zdroji. (10) 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) vznikne rozdílem mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 

závazky. Je jednoduchým měřítkem likvidity a informuje tedy o platební schopnosti 

podniku. Představuje volný kapitál, který lze využít k zajištění hladkého průběhu 

hospodářské činnosti i v případě, že by podnik potkala nějaká nepříznivá událost, která 

by vyžadovala vysoký výdej peněžních prostředků. (11) 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) představují rozdíl mezi pohotovými finančními 

prostředky a okamžitě splatnými závazky. Jde tedy o přísnější ukazatel, vypovídající o 

schopnosti podniku likvidovat své krátkodobé závazky, jejichž doba splatnosti je 

k aktuálnímu datu a starší. Finanční prostředky představují peníze v hotovosti a na 

běžných účtech, případně šeky či směnky, které lze rychle přeměnit na peníze. (6) 
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Čistý peněžní majetek  

Čistý peněžní majetek (ČPM) představuje kompromis mezi oběma výše uvedenými 

rozdílovými ukazateli. Při výpočtu se od oběžných aktiv odečtou zásoby a nelikvidní 

pohledávky. Dále se od takto vymezené části oběžných aktiv odečtou krátkodobé 

závazky. (10) 

 

Následující vzorec 3 uvádí výpočet jednotlivých rozdílových ukazatelů, a to čistý 

pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžní majetek. 

 

Rozdílové	  ukazatele	   Vzorec	  

Čistý	  pracovní	  kapitál	   oběžná	  aktiva	  -‐	  krátkodobé	  závazky	  

Čisté	  pohotové	  prostředky	   pohotové	  peněžní	  prostředky	  -‐	  okamžitě	  splatné	  závazky	  

Čistý	  peněžní	  majetek	   oběžná	  aktiva	  -‐	  zásoby	  -‐	  nelikvidní	  pohledávky	  -‐	  krátkodobé	  závazky	  

Vzorec 3: Rozdílové ukazatele (11) 

2.4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejrozšířenější metodou v oblasti finanční analýzy. 

Umožňuje získat rychlý a také nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách firmy. Vychází z údajů získaných v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát. 

Vypočítá se jako poměr jedné či více účetních položek k jiné položce nebo k jejich 

skupině. (10) 

 

Poměrové ukazatele lze rozdělit do několika skupin dle jednotlivých oblastí hodnocení 

hospodaření a finančního zdraví podniku. V této práci jsou dále uváděny pouze ty 

nejpoužívanější, respektive ty, které mají největší vypovídající schopnost. Jsou to 

skupiny rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. (1) 
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Ukazatele rentability 

Ukazatelé rentability neboli výnosnosti slouží zejména k hodnocení a komplexnímu 

posouzení celkové efektivnosti činnosti a výdělkové schopnosti podniku. Poměřují zisk 

dosažený podnikáním s výší zdrojů firmy. Jsou to ukazatele, kde se v čitateli vyskytuje 

položka odpovídající výsledku hospodaření a ve jmenovateli nějaký druh kapitálu, 

respektive tržby. V časové řadě by získané hodnoty měli obecně mít rostoucí tendenci. 

Následující vzorec 4 uvádí nejpoužívanější ukazatele rentability. (9) 

 

Ukazatele rentability Vzorec	  

ROI	  -‐	  Rentabilita	  vloženého	  kapitálu	   EBIT	  /	  celkový	  kapitál	  

ROA	  -‐	  Rentabilita	  celkového	  kapitálu	   EAT	  /	  celková	  aktiva	  

ROE	  -‐	  Rentabilita	  vlastního	  kapitálu EAT	  /	  vlastní	  kapitál	  

ROS	  -‐	  Rentabilita	  tržeb	   EAT	  /	  tržby	  

ROCE	  -‐	  Rentabilita	  dlouhodobých	  zdrojů	   EAT	  /	  dlouhodobé závazky + vlastní kapitál	  

Vzorec 4: Ukazatele rentability (9) 

 

• ROI - vyjadřuje ziskovost vložené investice, doporučené hodnoty jsou 12-15%. 

• ROA - měří produkční sílu podniku, doporučené hodnoty jsou vyšší než 10%. 

• ROE - měří výkonnost kapitálu vloženého akcionáři nebo majitelem, ukazatel by 

měl dosahovat vyšších hodnot, než výnosy z méně rizikových investičních 

příležitostí. 

• ROS - charakterizuje úspěšnost prodeje, doporučené hodnoty jsou vyšší než 6%. 

• ROCE - slouží k prostorovému srovnání firem. 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložené prostředky. Hodnotí, jak 

firma efektivně hospodaří se svými aktivy. Pakliže jich má více, než je účelné, vznikají 

zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Naopak má-li jich nedostatek, musí se vzdát 

potencionálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází tak o výnosy, které by 

mohla získat. Jsou charakterizovány rychlostí obratu nebo dobou obratu. (10) 
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Ukazatele	  aktivity	   Vzorec	  

Obrat	  celkových	  aktiv	   roční	  tržby	  /	  celková	  aktiva	  

Obrat	  stálých	  aktiv	   roční	  tržby	  /	  dlouhodobý	  majetek	  

Doba	  obratu	  zásob	   zásoby	  /	  denní	  tržby	  

Doba	  obratu	  pohledávek	   pohledávky	  /	  denní	  tržby	  

Doba	  obratu	  závazků	   krátkodobé	  závazky	  z	  obchodních	  vztahů	  /	  denní	  tržby	  

Vzorec 5: Ukazatele aktivity (10) 

 

• Obrat celkových aktiv - udává počet obratů celkových aktiv za daný časový 

interval (rok). Doporučené hodnoty jsou v intervalu od 1,6 do 3. 

• Obrat stálých aktiv - měří využití stálých aktiv. Hlavní význam má při 

rozhodování o investicích a využívání výrobních kapacit. Požadované hodnoty by 

měly být vyšší než u ukazatele využití celkových aktiv. 

• Doba obratu zásob - udává počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podniku do 

doby jejich spotřeby nebo prodeje. 

• Doba obratu pohledávek - udává počet dní, které uplynou od okamžiku prodeje 

po obdržení platby. 

• Doba obratu závazků - udává dobu odkladu plateb faktur svým dodavatelům. 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vyjadřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji, které firma 

využívá k financování svých aktiv. Snahou je optimalizace kapitálové struktury a 

nalezení ideálního vztah mezi výší vlastního kapitálu a cizích zdrojů. (10) 

 

Ukazatele	  zadluženosti	   Vzorec	  

Celková	  zadluženost	   cizí	  zdroje	  /	  celková	  aktiva	  x	  100	  %	  

Koeficient	  samofinancování	   vlastní	  kapitál	  /	  celková	  aktiva	  x	  100	  %	  

Doba	  splácení	  dluhu	   (cizí	  zdroje	  -‐	  finanční	  majetek)	  /	  provozní	  cash-‐flow	  

Úrokové	  krytí	   EBIT	  /	  nákladové	  úroky	  

Vzorec 6: Ukazatele zadluženosti (10) 
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• Celková zadluženost - představuje procentuální podíl cizích zdrojů na celkovém 

majetku podniku. Doporučené hodnoty jsou 50-60%. 

• Koeficient samofinancování - udává míru financování aktiv vlastním kapitálem. 

• Doba splácení dluhu - udává dobu, potřebnou ke splacení svých dluhů, při 

zachování stávající výkonnosti. Doporučená hodnota je u průmyslové výroby 

okolo 4 let. 

• Úrokové krytí - udává, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Nabízí tedy určitou 

pravděpodobnost, že věřitelé nebudou přicházet o výnos z poskytnutého úvěru. 

V dobře fungujícím podniku by měla být hodnota nejméně 5. (10) 

Ukazatele likvidity 

Ukazatelé likvidity charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům. Likvidita 

vyjadřuje schopnost podniku získat prostředky, potřebné pro úhradu závazků, přeměnou 

jednotlivých složek majetku na peněžní hotovost dříve, než jsou splatné závazky, které 

tento majetek finančně kryjí. (12) 

 

Ukazatele	  likvidity	   Vzorec	  

Běžná	  likvidita	   oběžné	  aktiva	  /	  krátkodobé	  závazky	  

Pohotová	  likvidita	   (oběžná	  aktiva	  -‐	  zásoby)	  /	  krátkodobé	  závazky	  

Okamžitá	  likvidita	   krátkodobý	  finanční	  majetek	  /	  krátkodobé	  závazky	  

Vzorec 7: Ukazatele likvidity (12) 

 
• Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) - ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku. Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti firmy a 

je postačující pro hodnotu vyšší než 1,5. 

• Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) - oproti běžné likviditě se očišťuje od 

zásob, které jsou nejméně likvidní částí oběžných aktiv. Hodnoty se pohybují 

v intervalu od 1 do 1,5.  

• Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) - měří schopnost podniku platit dluhy 

v době jejich splatnosti, hodnota by se měla pohybovat v intervalu od 0,2 do 0,5. 

(12) 
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2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Nevýhodou poměrových, rozdílových a jiných jednoduchých ukazatelů je omezená 

vypovídací schopnost, neboť charakterizují vždy jen určitý úsek činnosti podniku. Proto 

byly vytvořeny soustavy ukazatelů, které poskytují podrobnější posouzení celkové 

finanční situace analyzovaného podniku. Tyto modely jsou sestaveny tak, aby dokázali 

kvalitně a rychle určit finanční zdraví či finanční tíseň podniku. Dělí se do dvou skupin 

dle účelu, ke kterému byly vytvořeny a daty z nichž vychází, na modely bonitní a 

bankrotní. 

 

Bonitní modely hodnotí firmu jedním koeficientem vytvořeným na základě vybraného 

souboru ukazatelů. Tyto ukazatele jsou vytvořeny převážně na základě teoretických 

poznatků (např. Quick test, indikátor bonity nebo Tamariho model). 

 

Druhá skupina varuje podnik před blížící se hrozbou bankrotu. Vychází z předpokladu, 

že podniky mající problém s likviditou, rentabilitou, či výší čistého pracovního kapitálu 

vykazuje symptomy typické pro bankrot. Bankrotní modely tedy indikují případné 

ohrožení finančního zdraví podniku (např. Altmanův index, IN indexy nebo Baeverův 

bankovní model). (11) 

Altmanův index finančního zdraví „Z-score“ 

Altmanův index je v podmínkách českého trhu oblíbený především z důvodu 

jednoduchosti výpočtu. Umožňuje pravděpodobnostně předpovídat, zda je podnik do 

budoucna prosperující, či jde o adepta na bankrot. Stanoví se jako vážený součet hodnot 

vybraných ukazatelů, z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Váhy 

jednotlivých proměnných vychází z rozsáhlého výzkumu stovek fungujících i 

zkrachovalých podniků. Při výpočtu je využíváno poměrových ukazatelů likvidity, 

rentability, zadluženost a struktury kapitálu. (9) 

 

Altmanův index  Vzorec 
Z-score  0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,420x4 + 0,998x5 
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Proměnné	   	  

x1	   Čistý	  pracovní	  kapitál	  /	  Celková	  aktiva	  
x2	   Nerozdělený	  hospodářský	  výsledek	  /	  Celková	  aktiva	  
x3	   EBIT	  /	  Celková	  aktiva	  
x4	   Vlastní	  kapitál	  /	  Cizí	  zdroje	  
x5	   Tržby	  /	  Celková	  aktiva	  

 

Intervaly	   	  

Z	  <	  1,2	   Podniku	  hrozí	  bankrot	  
1,2	  <	  Z	  <	  2,9	   Podnik	  negeneruje	  zisk,	  ale	  není	  ohrožen	  bankrotem	  
Z	  >	  2,9	   Podnik	  tvoří	  zisk	  a	  je	  finančně	  zdravý	  

Vzorec 8: Altmanův index finančního zdraví (9) 

Index důvěryhodnosti „IN“ 

Index důvěryhodnosti byl vytvořen speciálně pro podmínky českého trhu. Je vyjádřený 

rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a 

aktivity. Hodnotí schopnost podniku dostát svým závazkům a schopnost tvořit hodnotu 

pro vlastníky. (11) 

 

Index	  důvěryhodnosti	  	   Vzorec	  

IN05	   IN	  05	  =	  0,13x1+0,04x2+3,97x3+0,21x4+0,09x5	  
 

Proměnné	   	  

x1	   Celková	  aktiva	  /	  Cizí	  zdroje	  
x2	   EBIT	  /	  Nákladové	  úroky	  
x3	   EBIT	  /	  Celková	  aktiva	  
x4	   Výnosy	  /	  Celková	  aktiva	  
x5	   Oběžná	  aktiva	  /	  Krátkodobé	  závazky	  
 

Intervaly  

IN	  <	  0,9 Podnik je ohrožen vážnými finančními problémy. 
0,9	  <	  IN	  <	  1,6 Šedá zóna, nejasné výsledky a nejasný další vývoj. 
IN	  >	  1,6 Podniku nehrozí bankrot, tvoří hodnotu. 

Vzorec 9: Index důvěryhodnost - IN05 (11)



  Analýza problému a současné situace 

   26 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této části bakalářské práce je uvedena stručná historie a základní charakteristika 

společnosti SLB, spol. s r.o. Dále je prováděna základní strategická analýza firmy, která 

zahrnuje hodnocení marketingu a SWOT analýzu. Další část se zabývá hodnocením 

finanční situace společnosti, která přímo navazuje na teoretickou část, ve které jsou 

definovány použité ukazatele. 

3.1 Charakteristika společnosti SLB, s.r.o. 

Tato podkapitola čerpá informace z internetových stránek společnosti, zdroj je uveden 

v seznamu použité literatury pod číslem 13. Pro přehlednost jsou základní údaje 

společnosti shrnuty v následující tabulce 3. 

 
Tabulka 3: Základní údaje o společnosti (13,15) 

NÁZEV SPOLEČNOSTI    SLB, spol. s r.o. (speciální ložiska Brno) 

sídlo společnosti    Tuřanská 1, 620 00 Brno 
vznik společnosti    6. května 1991 

základní kapitál    240 000 Kč 
právní forma    společnost s ručením omezeným 

předmět podnikání    výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3    
   živnostenského zákona 

webová adresa    www.slb.cz 

e-mail    slb@slb.cz 
telefon    +420 545 219 256 
 

Společnost SLB s.r.o. byla založena za účelem podnikání v roce 1991. Cíle společnosti 

vyplývaly z profesního zaměření společníků a zhodnocení dostupnosti valivých ložisek 

na domácím trhu. V roce 2005 získala firma certifikát „Nadstandardní spolehlivý 

podnikatelský subjekt s minimálním stupněm rizika“ a diplom „Nejlepší malá a střední 

firma města Brna“. Jelikož mezi přední zájmy firmy patří výroba dle nejvyšších 

standardů kvality, je systém řízení kvality certifikován dle normy ISO 9001:2008.  
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V současné době zaměstnává firma 32 pracovníků, z toho 6 společníků. Základní 

kapitál společnosti je 240 tis. Kč. Sídlo firmy je ve vlastní nemovitosti a je zároveň 

místem výroby, kde se nachází strojní a přístrojové vybavení. 

 

Jelikož se obchodem se standardizovanými valivými ložisky zabývá celá řada firem, 

specializuje se firma SLB na vývoj a zakázkovou výrobu speciálních valivých ložisek, 

tedy ložisek, která nelze najít v katalozích výrobců běžných ložisek. Jedná se o ložiska 

nestandardních rozměrů a provedení. Je jednou z mála firem, které se na domácím trhu 

touto výrobou zabývá. Při vývoji a výrobě nestandardních ložisek věnuje firma SLB 

maximální úsilí vyhovět požadavkům zákazníka. Ložiska SLB nacházejí uplatnění 

prakticky ve všech oblastech průmyslu od výroby zemědělských strojů přes 

manipulační techniku, hutnictví, výrobu obráběcích a tvářecích strojů po přístrojovou 

techniku.  

 

Největšími zákazníky firmy SLB jsou podniky, které mají ložiska určena do prvovýroby 

a těžkého strojírenství. Lze u nich počítat s určitou pravidelností v odběru ložisek. Jedná 

se zejména o podniky: Motorpal Jihlava, a. s., POCLAIN, a. s., ZVL Skalica, a. s., 

Harhues & Teufert, TROMA, spol. s.r.o. 

 

Obory činností, ve kterých firma působí:   

• vývoj a výroba valivých ložisek a plastových součástí včetně forem na  jejich   

  výrobu 

• prodej valivých ložisek, kuliček, válečků, ložiskových těles a příslušenství 

• technické konzultace, návrhy uložení, výpočty uložení, návrh mazání ložisek,   

   posudky ložisek a uložení 

• systémy CAD pro konstrukci ložisek a forem s podporou počítačů 
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Výrobní program:   

• válečková a kuličková ložiska, kladky, úložné celky,  součásti valivých ložisek a   

   přesné rotační součásti  

• přesné součásti z technických plastů, například klece pro valivá ložiska a formy pro  

   jejich výrobu  

• repase vřeten pro obráběcí stroje  

 

Ukázky výrobků: 

Následující obrázek 1 zobrazuje některé z nabízených výrobků společností SLB. Vlevo 

je zobrazeno plnoválečkové ložisko jednořadé, uprostřed klec s kuličkami a vpravo 

radiální kladka s plastovou bandáží. 

  

 

Obr. 1: Ukázky výrobků firmy SLB (13) 

3.2 Základní strategická analýza firmy 

Tato kapitola bakalářské práce zahrnuje hodnocení marketingového mixu a SWOT 

analýzu.  

3.2.1 Marketing společnosti 

Produkt - Firma SLB je výrobní společností, poskytující nejenom kvalitní zboží ale i 

služby zákazníkům. Pro výrobky společnosti SLB je charakteristická vysoká kvalita a 



  Analýza problému a současné situace 

   29 

oblíbenost u zákazníků. Společnost poskytuje technické konzultace, odborné posudky 

nebo návrhy a výpočty na uložení či mazání ložisek. Samozřejmostí pro zákazníka je 

poskytována záruka na ložiska standardně 2 roky. 

 

Cena - Cenová politika společnosti je přiměřená. Jednotlivé ceny jsou určovány na 

základě nabídky a poptávky, popřípadě u dlouhodobých zákazníků jsou ceny upraveny 

na základě dohody. Společnost poskytuje různé typy slev, například na základě 

dlouhodobé spolupráce nebo při větších objemech.  

 

Propagace - Značka SLB má ve svém oboru na českém trhu vysoké postavení. 

Každoročně se společnost prezentuje na strojírenském veletrhu v Brně, což je příležitost 

pro zviditelnění, péči o stávající zákazníky a jedinečná příležitost k získání nových 

kontaktů. Navíc firma efektivně využívá podporu prodeje ve formě firemních 

dárkových předmětů, poskytuje slevy včasně platícím zákazníkům, množstevní slevy 

pro větší objemy zakázek a speciální nabídky pro dlouhodobé a spolehlivé odběratele.  

 

K vytvoření povědomí o firmě slouží publikace odborných článků v technických 

časopisech. Příkladem je článek Speciální kombinovaná valivá ložiska, který vyšel ve 

strojírenském měsíčníku MM průmyslové spektrum. (K nahlédnutí na 

http://www.mmspektrum.com/clanek/specialni-kombinovana-valiva-loziska.) Publikace 

odborných článků evokuje skutečnost, že zaměstnanci společnosti jsou naprostými 

odborníky v oboru, což je rozhodně pozitivní. 

 

Určitým nástrojem propagace na internetu jsou domovské webové stránky, poskytující 

základní informace o společnosti a výrobním programu. Zákazníci se mohou touto 

cestou seznámit s produkty a službami, které podnik nabízí. Na stránkách jsou navíc 

uveřejněny kontakty (e-mail i telefon různých důležitých osob podniku), které tak 

napomáhají lepší vzájemné komunikaci mezi společností a zákazníky. Bohužel nejsou 

webové stránky zcela dořešené, design není dostatečně přehledný a zákazníci by zcela 

určitě uvítali určitou informaci o cenové relaci nabízených produktů a služeb.  
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Distribuce - Pro prodej standardních ložisek vlastní společnost malou prodejnu v místě 

podnikání. Zde jsou k dispozici standardní ložiska i od jiných výrobců, avšak tento 

prodej tvoří nepatrnou část veškerých tržeb společnosti. Umístění SLB s.r.o. v Brně, 

Tuřanech je bezpochyby výhodné. Co se týče výroby, distribuce nestandardních ložisek 

a služeb s tímto spojených, vše se uskutečňuje především v rámci prodeje a poskytování 

na zakázku. Ložiska jsou většinou dodávána přes zásilkovou společnost, v případě větší 

zásilky vlastní dopravou firmy SLB s.r.o., přímo do místa objednávky. 

3.2.2 SWOT Analýza 

SWOT analýza umožňuje zhodnotit silné a slabé stránky uvnitř firmy a naopak situaci 

v okolí firmy hodnotí prostřednictvím příležitostí a hrozeb. 

 

Silné stránky 

Mezi hlavní silnou stránku firmy SLB patří vedoucí postavení na trhu, které je dáno 

prakticky nulovou konkurencí v oblasti výroby valivých ložisek nestandardních 

rozměrů a provedení. Firma se snaží maximálně vyhovět požadavkům zákazníka, 

v rámci příznivých cen oproti hlavním zahraničním konkurentům a kvalitou nabízených 

výrobků. Udržuje dobré vztahy se zákazníky i zaměstnanci. Investuje do celkového 

rozvoje a vyvíjí nové produkty. Silnou stránkou je také odborná úroveň technických 

znalostí v dané oblasti, která umožňuje plnit speciální požadavky zákazníků. Firma má 

nulovou zadluženost a veškeré financování je prostřednictvím vlastního kapitálu. 

 

Slabé stránky 

Jelikož se zboží nenakupuje na sklad, ale podle objednávek od odběratelů, vzniká tak 

závislost na dodavatelích, což je slabou stránkou firmy SLB. Další slabinu lze vidět 

v nedostatečných marketingových zkušenostech, nízkých investicí do reklamy a v nižší 

informovanosti na webových stránkách. Chybí větší důvěra mezi společníky a 

spolupráce mezi pracovníky. Slabou stránkou je také nižší úroveň znalosti jazyků. 
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Příležitosti 

Příležitosti lze vidět v dodávání další skupině zákazníků a v rozšíření výrobního 

programu pro lepší uspokojování zákazníků. Také v lepší prezentaci na internetu. Lze 

také více investovat do rozvoje a nových technologií. 

 

Hrozby 

Mezi největší hrozby patří politická nestabilita v České republice, vyšší daňové zatížení 

a rostoucí ceny materiálů. Firmu SLB by také mohl ohrozit nižší počet dodavatelů a 

odběratelů. Další hrozbou mohou být pozdní platby odběratelů. 

3.3 Analýza finanční situace firmy SLB, s.r.o. 

V této části bakalářské práce je hodnocena finanční situace společnosti SLB, s.r.o. 

v letech 2006-2010 na základě provedených výpočtů jednotlivých ukazatelů. Konkrétně 

se jedná o absolutní, rozdílové, poměrové ukazatele a soustavy ukazatelů. Výchozím 

zdrojem dat pro finanční analýzu jsou podnikem poskytnuté výkazy účetní závěrky 

(rozvaha, výkaz zisku a ztrát). 

3.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Popis absolutních ukazatelů a definice vzorců pro jejich výpočet jsou uvedeny 

v teoretické části předložené bakalářské práce na stranách 18 a 19. 

 

Vertikální analýza 

Výsledky vertikální analýzy jsou zobrazeny v následujících tabulkách 4 a 5. Zobrazují 

procentuální podíl jednotlivých položek na celkových aktivech, pasivech a výnosech. 
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Tabulka 4: Vertikální analýza rozvahy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Vertikální analýza (v %) 2006 2007 2008 2009 2010 

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

   Stálá aktiva 31,73 27,66 37,92 30,97 24,57 

      - DHM 31,73 27,66 37,92 30,97 23,80 

   Oběžná aktiva 68,27 72,34 62,08 69,03 75,43 

      - zásoby 12,28 10,24 9,47 17,46 15,02 

      - krátkodobé pohledávky 23,60 33,79 38,62 14,53 18,54 

      - finanční majetek 32,39 28,31 13,99 37,05 41,87 

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

   Vlastní kapitál 81,21 83,14 92,32 91,92 89,31 

      - fondy ze zisku 0,36 0,34 0,26 0,18 0,11 

      - hospodářský výsledek minulých let 61,38 60,50 74,89 85,13 83,40 

      - hospodářský výsledek běžného období 18,88 21,81 16,68 6,12 5,35 

   Cizí zdroje 18,79 16,86 7,68 8,08 10,69 

      - krátkodobé závazky 18,59 16,86 7,31 8,08 10,69 

 

Tabulka 4 zobrazuje majetkovou strukturu firmy SLB. Strana aktiv je z převážné části 

tvořena oběžnými aktivy, vypovídajícími o kapitálově lehké společnosti. Na straně 

pasiv převládá vlastní kapitál, což je z hlediska nízkého rizika příznivé. 

 

 

Procentuální podíl stálých aktiv (DHM) a oběžných aktiv (zásob, krátkodobých 

pohledávek a finančního majetku) na celkových aktivech v jednotlivých letech je 

zobrazen na grafu 1. Oběžná aktiva představují v roce 2010 přibližně 75% z celkových 

aktiv. Jejich podíl v čase narůstá a to souměrně s růstem finančního majetku. 

 

Graf 1: Vertikální analýzy aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 2 zobrazuje kapitálovou strukturu rovněž pro každý rok zvlášť. Soustava grafů 

znázorňuje procentuální podíl vlastního kapitálu a cizích zdrojů na celkových pasivech. 

Společnost je, jak vyplývá z grafů, z převážné části financována vlastním kapitálem. 

Největší podíl na vlastním kapitálu má hospodářský výsledek minulých let, který činí 

v roce 2010 přibližně 83%. 

 
Tabulka 5: Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát (Zdroj: vlastní zpracování) 

Vertikální analýza (v %) 2006 2007 2008 2009 2010 

VÝNOSY CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby za prodej zboží 36,12 35,26 32,59 38,81 40,76 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 61,90 63,85 66,13 59,56 59,31 

Výkonová spotřeba 31,75 32,34 38,46 24,47 25,00 

Přidaná hodnota 43,10 44,44 40,05 61,62 47,47 

Osobní náklady 19,97 18,22 17,67 38,67 31,53 

Odpisy 6,14 3,83 5,61 11,32 6,10 

Provozní HV 17,53 22,47 16,62 11,84 9,78 

 

Tabulka 5 vypovídá o převládajících tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb, což 

potvrzuje fakt, že se jedná o výrobní společnost. V roce 2008 tvořila tato položka 

přibližně 66% celkových tržeb.  

 

 

Graf 2: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Horizontální analýza 

Výsledky horizontální analýzy jsou zobrazeny v následujících tabulkách 6 a 7. Vývoj 

změn jednotlivých položek v čase je porovnáván relativně a výsledky jsou tedy 

zobrazeny v procentech. Skladba aktiv a pasiv je také pro přehlednost popsána 

prostřednictvím grafického zobrazení. 
 

Tabulka 6: Horizontální analýza rozvahy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Horizontální analýza (v %) 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

AKTIVA CELKEM 20,68 -0,21 1,10 7,18 

   Stálá aktiva 5,18 36,81 -17,43 -14,96 

      - DHM 5,18 36,81 -17,43 -17,62 

   Oběžná aktiva 27,89 -14,36 12,42 17,11 

      - zásoby 0,66 -7,68 86,27 -7,80 

      - krátkodobé pohledávky 72,80 14,02 -61,96 36,76 

      - finanční majetek 5,48 -50,67 167,68 21,13 

PASIVA CELKEM 20,68 -0,21 1,10 7,18 

   Vlastní kapitál 23,55 10,80 0,67 4,13 

      - fondy ze zisku 14,38 -24,55 -27,78 -35,16 

      - hospodářský výsledek minulých let 18,96 23,51 14,93 5,00 

      - hospodářský výsledek běžného období 39,41 -23,67 -62,93 -6,33 

   Cizí zdroje 8,27 -54,52 6,34 41,78 

      - krátkodobé závazky 9,48 -56,75 11,83 41,78 

 

Z tabulky 6 lze vyčíst, že celková aktiva firmy mají kromě roku 2008, kdy došlo 

k mírnému poklesu o 0,2%, rostoucí tendenci. Největší nárůst aktiv v roce 2007 

(přibližně 21%) byl zapříčiněn převážně nárůstem krátkodobých pohledávek. V dalších 

letech byl růst výrazně pomalejší.  

 

Investice do strojního zařízení se v roce 2008 promítla na nárůstu dlouhodobého 

hmotného majetku (přibližně o 37%), což je rozhodující položka stálých aktiv. V letech 

2009 a 2010 nastal naopak pokles přibližně o 18% zejména z důvodu odepisování 

strojního parku. Po roce 2008, kdy oběžný majetek klesl o více než 14%, nastal naopak 

nárůst, na kterém se v roce 2009 nejvíce podepsal finanční majetek a zásoby. Také 

v tomto roce klesly krátkodobé pohledávky, což je pro firmu příznivé. 
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Graf 3: Trend vybraných položek aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 3 zachycuje, jak již bylo zmíněno, převahu oběžných aktiv nad stálými aktivy. 

Oběžná aktiva mají mimo rok 2008, kdy došlo k poklesu, rostoucí tendenci. Naopak u 

stálých aktiv nedošlo během sledovaného období k výrazné změně. 

 

 

Graf 4: Trend vybraných položek pasiv (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 4 zobrazuje převahu vlastního kapitálu nad cizími zdroji. Rostoucí trend vlastního 

kapitálu během posledních dvou let zpomaluje. U cizích zdrojů došlo od roku 2006 

k mírnému poklesu, přičemž v posledních dvou sledovaných letech byl zaznamenán 

nepatrný růst. 

 

Tabulka 7: Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát (Zdroj: vlastní zpracování) 

Horizontální analýza (v %) 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Tržby za prodej zboží 5,21 -3,30 -45,06 47,58 

Výkony 11,50 7,81 -58,12 38,14 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 11,17 8,36 -58,45 39,91 

Výkonová spotřeba 9,77 24,45 -70,64 43,55 

Přidaná hodnota 11,11 -5,71 -29,00 8,23 

Osobní náklady -1,65 1,44 0,99 14,53 

Odpisy -32,73 53,29 -6,91 -24,34 

Provozní HV 38,18 -22,61 -67,12 15,99 

HV za účetní období 39,41 -23,67 -62,93 -6,33 

 
 
Tabulka 7 zachycuje nejvýraznější pokles v roce 2009 u převážné většiny sledovaných 

položek. Přehlednější zobrazení tržeb je zachyceno na následujícím grafu 5. 

 

 

Graf 5: Trend vybraných položek výkazu zisku a ztrát (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Mimo rok 2009, kdy rapidně poklesly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb i tržby 

za prodej zboží, je trend rostoucí. Z grafu je také patrná převaha tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb, i když ta není v posledních dvou sledovaných letech tak 

výrazná. 

3.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Popis rozdílových ukazatelů a vzorce pro jejich výpočet jsou uvedeny na straně 19 a 20 

předložené bakalářské práce. Výsledné hodnoty analýzy rozdílových ukazatelů jsou 

uvedeny v následující tabulce 8. 

 
Tabulka 8: Rozdílové ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rozdílové ukazatele (v tis. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 

Čistý pracovní kapitál 20 142 27 147 26 744 30 087 34 251 

Čisté pohotové prostředky 5 595 5 501 3 168 14 199 16 397 

Čistý peněžní majetek 15 164 22 136 22 118 21 470 26 306 

 
 
V tabulce rozdílových ukazatelů lze pozorovat rostoucí tendenci výsledných hodnot. 

Kladné hodnoty, kterých firma dosahuje ve sledovaném období, svědčí o dobré 

likviditě. Firma je finančně stabilní a schopná platit včas splatné závazky. Výsledné 

hodnoty čistého pracovního kapitálu, které v roce 2010 činí 34 251 tis. Kč, převyšují 

oborové hodnoty o více než 10 000 tis. Kč ve všech sledovaných letech. Udávají 

finanční prostředky, které by firmě umožnily pokračovat v činnosti, kdyby byla nucena 

splatit veškeré své závazky. Čisté pohotové prostředky vypovídají o dostatku finančních 

prostředků v hotovosti a na běžném účtu ke splacení závazků. Střední cesta mezi výše 

jmenovanými ukazateli je čistý peněžní majetek, který svědčí o tom, že zdroje 

společnosti jsou větší než jejich využití.  

3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Hodnocení poměrových ukazatelů vykonává ve finanční analýze největší díl práce. Pro 

to, aby podnik mohl dlouhodobě existovat, musí být rentabilní, přiměřeně zadlužený a 
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likvidní. V této podkapitole jsou dále analyzovány ukazatele rentability, aktivity, 

zadluženosti a likvidity. Jejich teoretický popis začíná v předložené bakalářské práci od 

strany 20. 

 
Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, jejichž výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 9 a přehledně 

zobrazeny na grafu 6, sledují efektivitu hospodaření firmy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu 6 je patrný pokles rentability od roku 2008. Největší pokles nastal v roce 2009 u 

všech sledovaných ukazatelů, kde se záporně projevila ekonomická a hospodářská 

krize. Pokles ukazatelů rentability je dán výrazným snížením provozního 

hospodářského výsledku, který nastal převážně z důvodu snížení tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb (v roce 2009 přibližně o 27 296 tis. Kč). 
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Graf 6: Vývoj ukazatelů rentability, v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 9: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatele rentability (v %) 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 27,07 31,00 24,04 7,82 8,46 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 18,88 21,81 16,68 6,12 5,35 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 23,24 26,23 18,07 6,65 5,99 

Rentabilita tržeb (ROS) 12,47 15,95 11,68 9,42 6,17 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů  23,24 26,23 18,07 6,65 5,99 

 
 

Do roku 2007 vykazovala firma SLB velmi dobré výsledky u všech sledovaných 

ukazatelů rentability. V roce 2008, i přes pokles, se výsledky pohybují stále nad 

doporučenými hodnotami. Klesající tendence přetrvává v roce 2009 i 2010. V obou 

letech jsou výsledky těsně pod hranicí doporučených hodnot u rentability vloženého a 

celkového kapitálu (ROI a ROA). U ostatních ukazatelů rentability, neklesly výsledky 

pod doporučené hodnoty. V porovnání s hodnotami v oboru, lze konstatovat, že mimo 

ukazatel rentability vlastního kapitálu (kde jsou hodnoty v roce 2009 nižší asi o 2%) 

jsou výsledné hodnoty vyšší než hodnoty v oboru. Jelikož je dynamika růstu ve firmě 

podobná jako v oboru, lze to hodnotit jako pozitivní, neboť firma v rámci oboru „drží 

krok“. 

 

Důležité hodnoty pro vlastníky firmy zobrazuje ukazatel rentability vlastního kapitálu. I 

u něj je patrný výrazný pokles, což není pro vlastníky příliš příznivé. Například v roce 

2010, kde je výsledná hodnota nejnižší (5,99%) je o proti roku 2007 (26,23%) pokles 

přibližně o 20%. Znamená to, že v roce 2010 přinesla vlastníkům 1 investovaná koruna 

pouze 5,99 haléřů čistého zisku. 

 

Ukazatele aktivity 

Z hlediska obratu celkových aktiv, uvedených v tabulce 10, lze říci, že má společnost 

více aktiv, než je účelné, čímž vznikají nadbytečné náklady a klesá zisk. Klesající trend 

doby obratu zásob lze považovat za pozitivní, i když je vázanost kapitálu v zásobách 

v roce 2010 kolem 62 dní. I přes to, že se doba obratu pohledávek v posledních dvou 

letech snižovala, byly finanční prostředky v roce 2010 zadrženy v pohledávkách 77 dní. 
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Naopak své závazky firma hradí do 8 dnů, čímž si získává dobré jméno u svých 

dodavatelů, ale naopak se připravuje o relativně levné finanční prostředky. 

 

Tabulka 10: Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatele aktivity  2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat celkových aktiv  1,51 1,37 1,43 0,65 0,87 

Obrat stálých aktiv  4,77 4,94 3,77 2,10 3,52 

Doba obratu zásob [dny] 29,19 26,97 23,89 96,78 62,43 

Doba obratu pohledávek [dny] 56,12 88,96 96,11 80,57 77,09 

Doba obratu závazků [dny] 3,67 4,13 1,74 5,32 7,60 

 
 
Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 11, která zachycuje výsledné hodnoty ukazatelů zadluženosti, zobrazuje 

vysokou míru financování vlastními zdroji a z toho plynoucí nízkou zadluženost. Dále 

zobrazuje záporné hodnoty splatnosti dluhu, což svědčí o schopnosti splácet své 

závazky. A také vysoké hodnoty úrokového krytí, které převyšují doporučené hodnoty 

ve všech sledovaných letech. 

 
Tabulka 11: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatele zadluženosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost                         [%] 18,79 16,86 7,68 8,08 10,69 

Koeficient samofinancování             [%] 81,21 83,14 92,32 91,92 89,31 

Doba splacení dluhu                        [rok] -0,45 -0,80 -0,54 -0,98 -3,10 

Úrokové krytí 25,77 45,55 40,90 13,45 13,81 

 
 
Z grafu 7 je patrné, že firma preferuje financování prostřednictvím vlastních zdrojů. Ve 

všech sledovaných letech tvoří vlastní zdroje přibližně 80 – 90% celkového kapitálu. To 

sice přináší nižší riziko, ale také nevýhodu ve formě vyšších nákladů vlastního kapitálu. 

V porovnání s oborovými hodnotami, má firma SLB malé procento dluhů. V roce 2010 

přibližně 11% oproti 51%, což byl stanovený oborový průměr v roce 2009. 
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Dosažené výsledky u doby splacení dluhu jsou výrazně pod doporučenou hodnotou (u 

průmyslové výroby je doporučeno 4 roky splatnosti dluhu). Značí to schopnost firmy 

zaplatit své závazky mnohem dříve. Záporné hodnoty, které firma vykazuje ve všech 

sledovaných letech, jsou dány převahou finančního majetku, který převyšuje cizí zdroje. 

 

Výsledné hodnoty úrokového krytí vysoce převyšují doporučené hodnoty 6 až 8, což je 

způsobeno nízkými hodnotami nákladových úroků z důvodu nízkého zastoupení dluhů 

ve finanční struktuře podniku. Oborový průměr firma ve všech letech také převyšuje, 

například v roce 2009 o 5,81. 

 

Ukazatele likvidity 

Z tabulky 12, zachycující výsledky ukazatelů likvidity je patrné, že firma ve všech 

sledovaných letech dosahuje vysokých hodnot, což potvrzuje nadměrnou vázanost 

finančních prostředků v oběžných aktivech. Tato situace přináší minimální riziko, ale na 

druhé straně neefektivnost ve formě snižování rentability, neboť finanční prostředky 

nejsou ukládány ve výnosnějších formách aktiv. 
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Graf 7: Porovnání koeficientu samofinancování a zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 12: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatele likvidity 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 3,67 4,29 8,50 8,54 7,05 

Pohotová likvidita 3,01 3,68 7,20 6,38 5,65 

Okamžitá likvidita 1,74 1,68 1,91 4,58 3,92 

 

V grafu 8 lze vidět nárůst všech ukazatelů likvidity od roku 2006 asi na dvojnásobnou 

hodnotu. V roce 2010 se pohybovali hodnoty likvidity vysoko nad doporučenými 

hodnotami i hodnotami běžnými v oboru (běžná likvidita 1,75; pohotová likvidita 1,12; 

okamžitá likvidita 0,32). 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

V této bakalářské práci jsou analyzovány dva bankrotní modely. Jedná se o Altmanův 

index finančního zdraví a index důvěryhodnosti IN05. Tyto ukazatelé vyjadřují 

výkonnost a ekonomickou situaci podniku prostřednictvím jednoho čísla. Jejich popis a 

vzorce pro výpočet jsou definovány od strany 24. Tabulka 13 uvádí dosažené výsledky 

indexů s rozepsanými položkami. 
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Graf 8: Vývoj ukazatelů likvidity, v letech 2006-2010 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 13: Soustavy ukazatelů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Soustavy ukazatelů 2006 2007 2008 2009 2010 

Altmanův index Z-Score 5,06 5,31 8,25 6,83 5,81 
1. ukazatel likvidity 0,36 0,40 0,39 0,44 0,46 
2. ukazatel dlouhodobé rentability 0,52 0,51 0,63 0,72 0,71 
3. ukazatel rentability 0,84 0,96 0,75 0,24 0,26 
4. ukazatel zadluženosti 1,81 2,07 5,05 4,78 3,51 
5. ukazatel aktiv 1,53 1,37 1,43 0,65 0,86 

Index důvěryhodnosti IN05 2,78 3,04 4,07 3,19 2,73 
1. ukazatel zadluženosti 0,69 0,77 1,69 1,61 1,22 
2. ukazatel solventnosti 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
3. ukazatel rentability 1,07 1,23 0,95 0,31 0,34 
4. ukazatel aktivity 0,32 0,29 0,30 0,14 0,18 
5. ukazatel likvidity 0,33 0,39 0,76 0,77 0,63 
 

Altmanův index finančního zdraví „Z-Score“ 

Graf 9, zobrazující dosažené výsledky Altmanova indexu, vypovídá o finančně silném 

podniku. Firma SLB se totiž ve všech sledovaných letech pohybuje vysoce nad 

stanovenou hodnotou 2,9. Od roku 2008, kdy firma vykazuje nejvyšších hodnot 8,25, 

tento ukazatel klesá, ale i přes to, jsou hodnoty Z-Score příznivé. 

  

 
Graf 9: Altmanův index finančního zdraví „Z-Score“ (Zdroj: vlastní zpracování) 



  Analýza problému a současné situace 

   44 

Index důvěryhodnosti „IN05“ 

Dosažené výsledky Indexu důvěryhodnosti, zobrazené na grafu 10, se ve všech 

sledovaných letech pohybují nad doporučenou hranicí 1,6. Svědčí to o schopnosti firmy 

dostát svým závazkům a schopnosti tvořit hodnotu pro vlastníky. Bohužel lze opět 

vypozorovat klesající tendenci od roku 2008, která je zapříčiněna již zmiňovanou 

ekonomickou situací. 

 

 

Graf 10: Index důvěryhodnosti českého podniku „IN05“ (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.4 Souhrnné hodnocení finanční situace  

Z hlediska výše provedené finanční analýzy, lze zhodnotit finanční situaci firmy SLB 

následovně. 

 

Majetková struktura firmy je tvořena převážně oběžnými aktivy, jejichž podíl v čase 

narůstá a to souměrně s růstem finančního majetku. Tato skutečnost vypovídá o 

kapitálově lehké společnosti. V roce 2010 představují oběžná aktiva 75% z celkových 

aktiv. Stálá aktiva jsou z převážné části tvořena dlouhodobým hmotným majetkem. 

Z hlediska finanční struktury využívá firma SLB vlastní zdroje financovaní, což přináší 
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nízké riziko, ale z druhé strany má vliv na rentabilitu, neboť vlastní zdroje financování 

jsou nákladnější než cizí zdroje. Největší podíl na vlastním kapitálu má hospodářský 

výsledek minulých let (přibližně 83%). 

 

Výkaz zisku a ztrát zachycuje převládající tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 

což potvrzuje fakt, že se jedná o výrobní společnost. Při jejím srovnání s výkonovou 

spotřebou je patrný od roku 2006 pokles hodnot s podobnou dynamikou. Tržby klesly 

asi o 30% a výkonová spotřeba přibližně o 42%. Vyšší pokles výkonové spotřeby je 

pozitivní, jelikož jsou tržby vyprodukovány s nižšími náklady. Pro firmu nepříznivým 

je také přibližně poloviční pokles provozního hospodářského výsledku, ke kterému 

došlo během sledovaného období. Na druhou stranu je potřeba poznamenat, že pokles, 

ke kterému došlo v období pěti sledovaných let, byl značně ovlivněn rokem 2008, kdy 

se zásadně snížily veškeré hodnoty. Proto lze trend jednotlivých let hodnotit jako 

rostoucí, což lze považovat za velmi pozitivní. 

 

Kladné a stále rostoucí hodnoty rozdílových ukazatelů svědčí o dobré likviditě. Kdyby 

nastala nepříznivá situace, měla by společnost dostatečný kapitál k zajištění relativně 

hladkého průběhu hospodářské činnosti. Dosažené hodnoty, které vysoce převyšují 

oborové hodnoty vypovídají o dostatku finančních prostředků ke splacení závazků, 

jejichž doba splatnosti byla k aktuálnímu datu a starší. Naopak lze podotknout zbytečné 

zadržování prostředků, které nejsou využity. 

 

Ekonomicky „slabší rok 2009“ se nejvíce projevil u rentability, která ve sledovaném 

období zaznamenala výrazný pokles. Nízká rentabilita je dána výrazným snížením  

provozního hospodářského výsledku, který nastal převážně z důvodu snížení tržeb za 

prodej vlastních výrobků a služeb (v roce 2009 přibližně o 27 296 tis. Kč). Nejhorší 

výsledky byly zaznamenány u rentability vloženého a celkového kapitálu (ROI a ROA) 

pohybující se pod hranicí doporučených hodnot. I přes zmiňované snížení, je dynamika 

růstu ve firmě podobná jako v oboru, což lze hodnotit jako pozitivní, neboť firma 

v rámci oboru udržuje srovnatelnou úroveň. Mimo ukazatel rentability vlastního 

kapitálu (kde jsou hodnoty v roce 2009 nižší asi o 2%) jsou výsledné hodnoty vyšší než 

v oboru. Také u rentability vlastního kapitálu došlo k výraznému poklesu, což je pro 
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vlastníky firmy nepříjemné, neboť se snížila ziskovost majetku. Při jejím porovnání 

s bezrizikovou úrokovou sazbou je dosažená hodnota vyšší, což potvrzuje kvalitu firmy. 

 

Z analýzy ukazatelů aktivity bylo zjištěno, že společnost se svými aktivy hospodaří 

značně neefektivně. Udržuje více aktiv než je účelné, čímž vznikají nadbytečné náklady 

a klesá zisk. S tím souvisí nadbytek zásob, vážících finanční prostředky, které by bylo 

možné využít efektivněji. Pozitivním však je klesající trend doby obratu zásob, i když je 

v roce 2010 více než čtvrt roku. Co se doby obratu pohledávek týče, výrazně převyšuje 

dobu obratu závazků, čímž se firma připravuje o relativně levné finanční prostředky. 

Doba zadržení finančních prostředků v pohledávkách, která je v roce 2010 okolo 77 dní, 

naznačuje skutečnost, že obchodní partneři neplatí včas. Naopak své závazky firma 

hradí do 8 dnů, čímž si získává dobré jméno u svých dodavatelů. 

 

Jelikož společnost preferuje financování aktiv z převážné části vlastním kapitálem, je 

zadluženost velmi nízká. Ve sledovaném období tvoří vlastní zdroje 80 – 90% 

celkového kapitálu. V porovnání s odvětvovým průměrem je procento dluhů nízké, 

v roce 2009 přibližně 8% oproti 51%. Tato struktura sebou přináší nízké riziko, ale 

naproti tomu vyšší náklady na vlastní kapitál. Záporné hodnoty splatnosti dluhu, které 

firma dosahuje ve sledovaném období, svědčí o schopnosti splácet své závazky 

mnohem dříve. I ukazatel úrokového krytí vykazuje dobré výsledky, které poukazují na 

již zmíněné nízké zastoupení dluhů ve finanční struktuře. 

 

Ukazatele likvidity vysoce převyšují ve všech sledovaných letech doporučené i oborové 

hodnoty. Tato skutečnost potvrzuje nadměrnou vázanost finančních prostředků 

v oběžných aktivech. Jak již bylo zmíněno, přináší tato situace minimální riziko, ale na 

druhé straně snižuje rentabilitu, která by mohla být lepším využíváním finančních 

prostředků vyšší. 

 

Na základě analýzy soustav ukazatelů lze hodnotit společnost jako stabilní a finančně 

zdravou. I přes pokles, který nastal v roce 2009, se výsledky pohybují vysoce nad 

doporučenými hodnotami, což společnosti předpovídá pozitivní budoucnost. Dle 

Altmanova indexu se firma pohybuje nad hranicí, kde tvoří zisk a je finančně silná. 
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Stejně dobré výsledky zaznamenává také indexu důvěryhodnosti IN05, který byl 

přizpůsoben podmínkám českého trhu a je tak přesnější. Podle něj není firma ohrožena 

bankrotem a tvoří hodnotu pro vlastníky. 

 

Vzhledem k výše uvedenému lze říci, že jednotlivé ukazatele splňují obecné požadavky. 

Dosažené výsledky ve sledovaném období u převážné většiny ukazatelů výrazně 

převyšují jak doporučené tak i oborové hodnoty. Lze konstatovat, že je firma SLB 

finančně zdravá a úspěšná. 

 

Jak již bylo uvedeno, prokazuje firma SLB ve srovnání s oborovými hodnotami 

nadprůměrné výsledky a to i přes současnou ekonomickou situaci. Do roku 2008 byla 

tendence výsledných hodnot jednotlivých ukazatelů rostoucí. V roce 2009 se vlivem 

nepříznivé ekonomické situace výsledné hodnoty zhoršily. V roce 2010 již nebyl pokles 

tak výrazný. Vlivem znovuoživení ekonomiky se dá předpokládat růstová tendence 

v budoucích letech. 

 

Na základě tohoto vyhodnocení, lze konstatovat, že nejsou potřeba zavádět nová 

opatření, která by dopomohla ke zlepšení stávající finanční situace dané firmy. Je to 

přisuzováno zdravému ekonomickému vedení firmy. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 
ŘEŠENÍ 

I přes výše uvedené vyhodnocení finanční analýzy, kde bylo poznamenáno, že nejsou 

potřeba zavádět nová opatření, která by dopomohla ke zlepšení stávající finanční situace 

dané firmy, lze doporučit zaměření pozornosti na oblast rentability a dobu obratu 

pohledávek. 

 

Rostoucí tendence rentability vlastního kapitálu lze dosáhnout snížením nákladů, 

zajištěním zvýšení odbytu produktů společnosti nebo menším využíváním vlastních 

zdrojů financování a přikloněním se k vyrovnanější kapitálové struktuře a tím i 

k většímu využívání cizích zdrojů financování. 

 

Doba zadržení finančních prostředků v pohledávkách, která je v roce 2010 stanovena na 

77 dní, vypovídá o množství pohledávek po lhůtě splatnosti. Základem pro řízení 

pohledávek je prevence, která může zabránit nákladnému, časově zdlouhavému a 

značně nejistému procesu. Ta by měla vycházet z důkladného prověření odběratele. Lze 

u něj zjišťovat jeho postavení na trhu, finanční rezervy, spolehlivost či platební chování. 

Zdroje informací mohou být například zkušenosti, reference nebo internet. U již 

vzniklých nedobytných pohledávek by mělo být zváženo, zda se nevyplatí jejich 

postoupení, resp. prodání. U problémových zákazníků lze navrhnout inkaso předem. 

Další možností, která snižuje rizika spojené s neplacením pohledávky dlužníkem, je 

využití právních nástrojů. Jedná se například o zástavní právo, uznání závazku, úrok 

z prodlení či smluvní zálohu. I když má firma v současné době dostatek finančních 

prostředků a tuto situaci tak neřeší, je v případě potřeby možné využít některé z výše 

zmiňovaných řešení. 

 

S tím také souvisí doba obratu pohledávek, která zásadně převyšuje dobu obratu 

závazků. Společnost se tak připravuje o relativně levné finanční prostředky, které by 

mohla využít lépe. Poskytuje tak provozní úvěr na delší dobu než jej sama čerpá. 

Řešením by například bylo požadování slev za okamžité splacení, formou skonta.  
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Mimo výše uvedené lze doporučit zavedení pomocného softwaru pro možnost 

provedení rychlé analýzy, která by poskytla informace o finanční situaci. Tyto 

informace by poukázali na případné nedostatky, které se nedají vysledovat přímo 

z účetních výkazů. Takový informační systém společnost SLB postrádá. 

4.1 VBA jako nástroj pro zpracování finanční analýzy 

Nástroj ve všech ohledech vhodný pro vytvoření informačního systému ke zpracování 

finanční analýzy je VBA (Visual Basic for Applications). Jeho výhodou je totiž 

slučitelnost se softwarem Microsoft Excel, který firma společně s celým balíčkem 

kancelářských programů Microsoft Office používá. Programy, které by přímo umožnily 

takovou analýzu provést, bez nutnosti programování vlastního zdrojového kódu, na trhu 

existují, bylo by však nutné, na rozdíl od VBA, do takových programů investovat 

finance. 

 

VBA je obecným skriptovacím jazykem Microsoftu, který je součástí všech aplikací 

Microsoft Office. Jedná se o objektově orientovaný jazyk. To znamená, že programovat 

lze prostřednictvím objektů, do nichž jsou vkládány další objekty. Každému objektu 

jsou přiřazeny různé vlastnosti a procedury. Každá procedura má nadefinovaný způsob 

spuštění. Z pohledu uživatele je prostředí VBA graficky přehledné, srozumitelné a 

nenáročné na jeho ovládání. (7) 

4.2 Vlastní návrh informačního systému 

Hlavním přínosem předložené bakalářské práce se tímto stává vlastní návrh 

informačního systému ke zpracování finanční analýzy, který poskytuje rychle, 

přehledně a jednoduše informace. 

 

Cílem vytvořeného informačního systému je, aby se finanční analýza stala praktickým 

nástrojem pro finanční řízení a finanční plánování. Informační systém, vytvořený 



  Vlastní návrh řešení, přínos návrhů řešení 

   50 

speciálně pro firmu SLB, s.r.o., umožňuje hodnocení finanční situace po dobu deseti let. 

Vstupními daty jsou pouze účetní výkazy (rozvaha, výsledovka). 

 

Celý informační systém je navržen tak, aby uživatel pouze vyplnil vstupní data na listu 

„Rozvaha“ a „Výkaz zisku a ztrát“ znázorněných na obrázku 2,3. Následující list „Cash 

Flow“ umožňuje uživateli, na rozdíl od předchozích dvou listů, automatickou generaci 

dat, tak jak je patrné na obrázku 4. Tento celek následně slouží jako vstupní data pro 

výpočet finanční analýzy, jejíž výsledky jsou zobrazeny na listu „Finanční analýza“. 

  

 

Obr. 2: Ukázka Listu „Rozvaha“ (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Obr. 3: Ukázka Listu „Výkaz zisku a ztrát“ (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obr. 4: Ukázka Listu „Cash Flow“ (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
List „Finanční analýza“ umožňuje uživateli, pomocí nadefinovaného algoritmu, 

automatickou generaci dat a to pomocí tlačítka „Výpočet ukazatelů FA“. Výstupem je 

přehledná tabulka, která je částečně zobrazena na následujícím obrázku 5.  

 

 

Obr. 5: Ukázka Listu „Finanční analýza“ (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tlačítko „Grafy“ zobrazuje formulář, na kterém si uživatel má možnost zvolit z nabídky 

ukazatelů. Tento formulář, který lze vidět na obrázku 6, zobrazuje graf a k němu 

komentář dosažených výsledků. Komentář popisuje vždy výsledky posledního 

sledovaného roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítko „Popis ukazatelů“ zobrazuje formulář s nápovědou, ve kterém jsou popsány 

jednotlivé ukazatele a k nim doporučené hodnoty. Výstup je zobrazen na obrázku 7.  

 

 

Obr. 6: Formulář zobrazující grafy (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tlačítko barevně zvýrazněné červenou barvou „Zvýraznění hodnot, které jsou menší 

než doporučené“, umožňuje porovnat dosažené výsledky s doporučenými hodnotami, 

dle obrázku 8.  

 

Obr. 8: Srovnání dosažených výsledků s doporučenými hodnotami (Zdroj: vlastní zpracování) 

Obr. 7: Formulář zobrazující popis ukazatelů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Na závěr je nutné zmínit, že program je plně kompatibilní s Microsoft Office verze 

2007. V případě využití tohoto programu v ostatních verzích je nutná částečná 

modifikace zdrojového kódu.  

4.3 Uplatnění navrhovaného systému 

Poskytnutý software neřeší případné problémy, ale je určen převážně k prevenci. 

Výhodou takového softwaru je rychlé vyhodnocení finanční situace a poskytnutí 

viditelné informace o finanční tendenci. Prostřednictvím vytvořeného programu lze tedy 

jednoduše sledovat vývoj jednotlivých let (v rozmezí 10 let). Další výhodou je známé a 

dostupné prostředí Excelu, ve kterém je program, prostřednictvím VBA, vytvořen. 

Nejsou tedy třeba náklady na další softwarové dovybavení. 

 

Možnosti programu: 

• Program nabízí automatický výpočet výkazu Cash-Flow z vyplněných účetních 

výkazů. Lze z něj vyčíst například čistý peněžní tok z provozní, investiční a 

finanční činnosti. 

• Program nabízí výpočet hlavních ukazatelů pro posouzení: 

1. Likvidity  5.   Bankrotních ukazatelů 

2. Rentability  6.   Rozdílových ukazatelů 

3. Zadluženosti   7.   Horizontální analýzy 

4. Aktivity  8.   Vertikální analýzy 

• Výsledné hodnoty ukazatelů jsou zobrazeny v přehledné tabulce a také graficky 

znázorněny a případně okomentovány. 

• Součástí programu je zpracovaná nápověda, která poskytuje popis jednotlivých 

ukazatelů a uvádí doporučené hodnoty. Umožňuje lepšímu porozumění 

výsledných hodnot jednotlivých ukazatelů. 

• Program umožňuje srovnat vlastní finanční ukazatele s doporučenými 

hodnotami. A zvýraznit tedy ty, které jsou pro firmu nepříznivé, tedy nižší než 

doporučené.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo vytvoření informačního systému pro výpočet vybraných 

ukazatelů finanční analýzy a posouzení finanční situace firmy SLB, s.r.o. Na základě 

provedené analýzy měla být navržena opatření, která by vedla ke zlepšení finanční 

situace. Dílčím cílem byla aplikace vybraných metod finanční analýzy, porovnání 

dosažených výsledků společnosti s oborovými hodnotami, identifikace silných a 

slabých stránek finančního hospodaření podniku a jejich aplikace do návrhů řešení 

zjištěných problémů. 

 

Informační systém byl vytvořen v uživatelsky příjemném softwarovém prostředí Visual 

Basic. Jeho hlavní výhodou je slučitelnost se softwarem Microsoft Excel, který firma 

SLB používá. Umožňuje rychlé vyhodnocení finanční situace a poskytuje přehledně a 

jednoduše informace o vývoji jednotlivých ukazatelů v rozmezí 10 let. Vytvořený 

systém slouží převážně k prevenci, neboť poskytuje možnost v budoucnu  vypočítat 

vybrané ukazatele a zjistit, zdali se v jednotlivých oblastech situace zlepšuje či zhoršuje.  

 

V návaznosti na předešlé lze doporučit vytvoření pomocného nástroje, neboli kódu 

VBA, který by umožňoval predikci finanční situace. Vzhledem k náročnosti by 

vytvoření takového kódu vyžadovalo samostatné zadání pro vypracování bakalářské 

práce na toto téma. Náročnost vytvoření algoritmu spočívá především v uvažování 

faktorů zohledňující ekonomickou situaci (vnější faktory). Jestliže by kód dané faktory 

nezohledňoval, predikce by tím byla nevypovídající a výsledky by tím postrádaly na 

významu. 

 

Komplexní hodnocení finanční situace firmy SLB vychází z výsledků provedené 

finanční analýzy. Na jejich základě lze firmu hodnotit jako finančně zdravou a 

úspěšnou. U převážné většiny ukazatelů převyšují dosažené výsledky doporučené i 

oborové hodnoty. Nepříznivá ekonomická situace se nejvíce projevila v roce 2009, kdy 

nastal největší pokles u převážné většiny sledovaných ukazatelů. I přes tuto skutečnost 

prokazuje firma ve srovnání s oborovými hodnotami nadprůměrné výsledky.  
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Příloha 1: Rozvaha společnosti SLB, s.r.o. v letech 2006-2010 

ROZVAHA (bilance) 
v tis. Kč Obchodní firma: SLB, spol. s.r.o.    .      

Ozn. AKTIVA, PASIVA č.ř. 2006 2007 2008 2009 2010 
  Aktiva celkem 1 40 543 48 928 48 825 49 364 52 907 
A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 2 0 0 0 0 0 
B. Stálá aktiva 3 12 866 13 532 18 513 15 287 13 000 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0 0 0 0 407 
II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 12 866 13 532 18 513 15 287 12 593 

1. Pozemky 6 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 
2. Stavby 7 7 577 9 526 8 950 8 388 7 839 
3. Samostatné movité věci a soubory 8 4 160 2 877 8 434 5 770 3 625 

III. Finanční dlouhodobý majetek 9 0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 10 27 677 35 396 30 312 34 077 39 908 

I. Zásoby 11 4 978 5 011 4 626 8 617 7 945 
1. Materiál 12 1 655 1 430 1 260 2 322 2 418 
2. Výrobky 13 229 431 413 556 410 
3. Zboží 14 3 093 3 149 2 953 5 738 5 116 

II. Dlouhodobé pohledávky 15 0 0 0 0 0 
III. Krátkodobé pohledávky 16 9 569 16 535 18 854 7 173 9 810 

1. Pohledávky z obchodního styku 17 9 569 16 531 18 613 7 173 9 810 
2. Pohledávky ke společníkům a sdruž. 18 0 1 2 0 0 
3. Stát - daňové pohledávky 19 0 0 234 0 0 
4. Jiné pohledávky 20 0 3 5 0 0 

IV Finanční majetek 21 13 130 13 850 6 832 18 288 22 153 
1. Peníze  22 524 1 207 363 717 170 
2. Účty v bankách 23 12 606 12 543 6 373 17 472 21 884 
3. Krátkodobý finanční majetek 24 0 100 96 98 99 

D. Ostatní aktiva 25 0 0 0 0 0 
                

  Pasiva celkem 26 40 543 48 928 48 825 49 364 52 907 
A. Vlastní kapitál 27 32 924 40 679 45 073 45 374 47 250 

I. Základní kapitál 28 240 240 240 240 240 
II. Kapitálové fondy 29 0 0 0 0 0 
III. Fondy ze zisku 30 146 167 126 91 59 

1. Zákonný rezervní fond 31 24 24 24 24 24 
2. Statutární a ostatní fondy 32 122 143 102 67 35 

IV. Hospodářský výsledek minulých let 33 24 885 29 603 36 563 42 023 44 123 
1. Nerozdělený zisk minulých let 34 24 885 29 603 36 563 42 023 44 123 

V. HV běžného účetního období 35 7 653 10 669 8 144 3 019 2 828 
B. Cizí zdroje 36 7 619 8 249 3 752 3 990 5 657 

I. Rezervy 37 0 0 183 0 0 
II. Dlouhodobé závazky 38 0 0 0 0 0 
III. Krátkodobé závazky 39 7 535 8 249 3 568 3 990 5 657 

1. Závazky z obchodního styku 40 626 768 336 474 967 
2. Závazky ke společníkům a sdružení 41 5 356 5 308 3 405 4 872 6 045 
3. Závazky k zaměstnancům 42 458 427 414 433 420 
4. Závazky ze sociálního zabezpečení  43 335 305 309 308 625 
5. Stát - daňové závazky a dotace 44 760 1 442 -896 -2 097 -2 400 
6. Jiné závazky 45 0 0 0 0 0 

IV. Bankovní úvěry a výpomoci 46 84 0 0 0 0 
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 47 84 0 0 0 0 
2. Běžné bankovní úvěry 48 0 0 0 0 0 

C. Ostatní pasiva 49 0 0 0 0 0 
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztrát společnosti SLB, s.r.o. v letech 2006-2010 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 
v tis. Kč Obchodní firma: SLB, spol. s.r.o.    .      

Ozn. NÁKLADY A VÝNOSY č.ř. 2006 2007 2008 2009 2010 
I. Tržby za prodej zboží 1 22 620 23 799 23 014 12 645 18 661 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 14 577 15 279 14 254 4 141 12 487 
+ Obchodní marže                                                                        3 8 043 8 520 8 760 8 505 6 174 
II. Výkony                                                                                  4 38 835 43 301 46 684 19 551 27 007 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 38 767 43 098 46 703 19 407 27 153 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 67 202 -18 143 -146 
3. Aktivace 7 0 0 0 0 0 

B. Výkonová spotřeba                                                                 8 19 884 21 826 27 163 7 974 11 447 
1. Spotřeba materiálu a energie 9 15 197 14 321 16 902 3 388 6 263 
2. Služby 10 4 688 7 505 10 261 4 587 5 185 
+ Přidaná hodnota                                                        11 26 994 29 994 28 282 20 081 21 734 

C. Osobní náklady                                                                   12 12 507 12 301 12 478 12 602 14 433 
1. Mzdové náklady 13 7 394 7 388 7 640 7 911 8 054 
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 776 1 640 1 460 1 246 2 446 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 15 1 023 1 009 1 031 1 609 1 657 

4. Sociální náklady 16 2 313 2 265 2 348 1 835 2 277 
D. Daně a poplatky 17 98 118 59 45 44 
E. Odpisy DHM a DNM 18 3 844 2 586 3 964 3 690 2 792 
III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 690 180 158 115 11 

F. Zůstatková cena prodaného dl. majetku a mat.      20 225 0 0 0 0 
IV. Zúčtování rezerv a čas. rozlišení provozních výnosů 21 0 0 0 0 0 

G. Tvorba rezerv a čas. rozlišení provozních nákladů 22 0 0 0 0 0 
V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 23 0 0 0 0 0 

H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 24 0 0 183 0 0 
VI. Ostatní provozní výnosy 25 -28 0 30 2 4 

I. Ostatní provozní náklady 26 6 3 47 2 3 
VII. Převod provozních výnosů 27 0 0 0 0 0 

J. Převod provozních nákladů 28 0 0 0 0 0 
* Provozní hospodářský výsledek 29 10 976 15 167 11 738 3 859 4 476 

VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 30 0 0 0 0 0 
K. Prodané cenné papíry a podíly 31 0 0 0 0 0 
IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                         32 0 0 0 0 0 
L. Tvorba rezerv na finanční náklady 33 0 0 0 0 0 
XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 34 0 0 0 0 0 
M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 35 0 0 0 0 0 
XIII. Výnosové úroky 36 32 38 24 15 8 
N. Nákladové úroky 37 426 333 287 287 324 
XIV. Ostatní finanční výnosy 38 476 180 715 258 90 
O. Ostatní finanční náklady 39 986 1 011 1 896 680 1 268 
XV. Převod finančních výnosů 40 0 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 41 0 0 0 0 0 
* Hospodářský výsledek z finančních operací 42 -904 -1 125 -1 444 -694 -1 495 
R. Daň z příjmů za běžnou činnost  43 2 419 3 373 2 150 147 154 
1.  - splatná 44 2 419 3 373 2 150 147 154 
** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 45 7 653 10 669 8 144 3 019 2 828 
XVI. Mimořádné výnosy 46 0 0 0 0 0 
S. Mimořádné náklady 47 0 0 0 0 0 
T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  48 0 0 0 0 0 
* Mimořádný hospodářský výsledek 49 0 0 0 0 0 
U. Převod podílu na HV společníkům 50 0 0 0 0 0 
*** Hospodářský výsledek za účetní období 51 7 653 10 669 8 144 3 019 2 828 
**** Hospodářský výsledek před zdaněním 52 10 072 14 041 10 294 3 166 2 982 
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Příloha 3: Cash Flow společnosti SLB, s.r.o. v letech 2006-2010 

CASH FLOW 
v tis. Kč Obchodní firma: SLB, spol. s.r.o.    . 

Ozn. POLOŽKY č.ř. 2006 2007 2008 2009 2010 
P Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 1 8 719 13 130 13 850 6 832 18 288 

PROVOZNÍ ČINNOST 

Z Zisk po zdanění / Ztráta 2 7 653 10 669 8 144 3 019 2 828 
A1 Úpravy o nepeněžní operace 3 5 344 2 586 4 147 3 507 2 792 

1. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  4 3 844 2 586 3 964 3 690 2 792 
2. Přírůstek (+) / úbytek (-) stavu rezerv 5 0 0 183 -183 0 
3. Přírůstek (-) / úbytek (+) časového rozlišení v aktivech 6 1 500 0 0 0 0 
4. Přírůstek (+) / úbytek (-) časového rozlišení v pasivech 7 0 0 0 0 0 

A2 Úpravy o některé položky pracovního kapitálu 8 -616 -6 285 -6 615 8 112 -298 
1. Přírůstek (-) / úbytek (+) zásob 9 731 -33 385 -3 991 672 
2. Přírůstek (-) / úbytek (+) pohledávek 10 -932 -6 966 -2 319 11 681 -2 637 
3. Přírůstek (+) / úbytek (-) provozních krátkod. závazků 11 -415 714 -4 681 422 1 667 

A Čistý peněžní tok z provozní činnosti 12 12 381 6 970 5 676 14 638 5 322 

INVESTIČNÍ ČINNOST 

B1 Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 13 -470 -3 252 -8 945 -464 -505 
1. Přírůstek (-) / úbytek (+) DNM a DHM v zůstatkové ceně 14 3 374 -666 -4 981 3 226 2 287 
2. - odpisy DNM a DHM 15 -3 844 -2 586 -3 964 -3 690 -2 792 

B2 Přírůstek (-) / úbytek (+) DFM 16 0 0 0 0 0 
B Čistý peněžní tok z investiční činnosti 17 -470 -3 252 -8 945 -464 -505 

FINANČNÍ ČINNOST 

C1 Přírůstek (+) / úbytek (-) ZK a kapitálových fondů 18 0 0 0 0 0 
C2 Přírůstek (+) / úbytek (-) dlouhodobých závazků 19 0 0 0 0 0 
C3 Přírůstek (+) / úbytek (-) dlouhodobých bankovních úvěrů 20 -951 -84 0 0 0 
C4 Přírůstek (+) / úbytek (-) finančních krátk. závazků 21 0 0 0 0 0 
C5 Přírůstek (+) / úbytek (-) krátkodobých bankovních úvěrů 22 0 0 0 0 0 
C6 Výdaje z rozdělení zisku 23 -6 549 -2 914 -3 750 -2 719 -951 

1. Přírůstek (+) / úbytek (-) fondů tvořených ze zisku 24 54 21 -41 -35 -32 
2. Přírůstek (+) / úbytek (-) VH min. let a za účetní období 25 1 050 7 734 4 435 335 1 909 
3. - výsledek hospodaření za účetní období 26 -7 653 -10 669 -8 144 -3 019 -2 828 

C Čistý peněžní tok z finanční činnosti 27 -7 500 -2 998 -3 750 -2 719 -951 
                
D Čistý peněžení tok 28 4 411 720 -7 019 11 455 3 866 

E Stav peněžních prostředků na konci účetního období 29 13 130 13 850 6 831 18 287 22 154 
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Příloha 4: Certifikát „Systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2008.“ 
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Příloha 5: Diplom „Nejlepší malá a střední firma města Brna.“ 
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Příloha 6: Certifikát „Nestandardní spolehlivý podnikatelský subjekt s minimálním stupněm 

        rizika.“ 

 


