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Abstrakt 

Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní 

korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení“ je zaměřena na vybranou 

společnost Kurzy Jílek s.r.o. a hodnotí její finanční zdraví z poskytnutých výkazů 

v rozmezí let 2015-2019 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Práce je rozdělena  

na teoretickou a praktickou část. Na základě výsledků z praktické části jsou předloženy 

návrhy na zlepšení. 

 
Klíčová slova 

Finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, absolutní ukazatelé, rozdílové ukazatelé, 

hodnocení finanční situace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 

The Bachelor Thesis on the topic of „Evaluation of the economical situation of the 

selected private corporation and proposals to its improvement“ is focused on the choosen 

company Kurzy Jílek s.r.o and evaluates its financial health from the provided financial 

statements during the years 2015-2019 using the help of finacial indicators. The work is 

devided into the theoretical and practical part. The proposals for improvement are 

provided on the basis of the results from the practical part. 

 
Key words 

Financial analysis, balance sheet, profit and loss statement, absolute indicators, 

differential indicators, evaluation of financial situation.
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ÚVOD 

V mé bakalářské práci se věnuji otázce finančního zdraví společnosti Kurzy Jílek s.r.o. 

Jedná se o jazykovou školu umístěnou v Brně, která nabízí velké množství služeb  

pro širokou veřejnost. Výuka cizích jazyků je na trhu provozována několika subjekty, 

které se však liší stylem samotné výuky, přístupem ke klientům a kvalitou zázemí.  

 

Práce je rozdělená do dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické. V první  

ze zmíněných částí se věnuji teoretickým poznatkům, které s finanční analýzou nedílně 

souvisí. Informace se opírají o odbornou literaturu. Druhá část je zaměřena na seznámení 

s analyzovanou firmou a následné provedení základní finanční analýzy,  

která vychází z účetních výkazů.  Součástí analytické práce je mé zhodnocení 

propočítaných výsledků a vytvoření návrhů, které povedou k vylepšení finanční situace 

firmy.  

 

Jazyková škola byla mým prvním zaměstnavatelem, a proto jsem si ji vybrala k analýze. 

Během svého působení ve firmě jsem vykonávala velkou řadu úkonů, které mi umožnily 

nahlédnout do každodenního chodu společnosti, a tím lépe pochopit její silné a slabé 

stránky. Z těchto znalostí jsem čerpala při celkovém hodnocení firmy.  
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CÍL A METODIKA PRÁCE 
 
Hlavním cílem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy firmy Kurzy Jílek 

s.r.o. a to na základě analýzy poskytnutých účetních výkazů. Tato analýza je prováděna 

vybranými metodami finanční analýzy, a to za posledních pět let. Mimo jiné má práce 

také za cíl navrhnout doporučení pro celkové zlepšení finančního zdraví firmy.  

Následující dílčí cíle ulehčí dosáhnutí hlavního cíle: 
 

• seznámení se s analyzovanou společností, 

• nastudování literatury týkající se finanční analýzy, 

• nastudování účetních výkazů, 

• sepsání teoretické části,  

• provedení praktické části, 

• zhodnocení výsledků finanční analýzy, 

• sepsání návrhů a doporučení na zlepšení. 

 

Metodika 

K dosáhnutí požadovaného cíle, jimž je zhodnocení finančního zdraví podniku, budou 

v práci využity metody elementární analýzy. Tyto metody budou vypsány a detailně 

popsány v teoretické části práce a následně vypočítány v části praktické.  

 

Další metody, které budou při sepsání práce využity, jsou metody logické. 

Mezi tyto metody patří:  

• Analýza – rozložení zkoumaného faktu na jednotlivé dílčí části, které se následně 

také zkoumají.  

• Syntéza – spojení zkoumané skutečnosti na jeden celek, tedy opak analýzy. 

• Indukce – představuje proces, při kterém se vyvodí závěr z několika poznatků. 

• Dedukce – představuje způsob, při kterém se od obecných závěrů přechází k těm 

méně obecným. (20, s. 21-25)



12 
 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce se bude věnovat teoretickému popsání finanční analýzy, jejím 

vzorcům, výpočtům a také jednotlivým postupům ukazatelů finanční analýzy.  

Tyto poznatky budou následně využity při sepsání druhé části bakalářské práce,  

a to té analytické.  

 

1.1 Finanční analýza 

„Finanční analýza je formalizovanou metodou, která umožňuje získat představu  

o finančním zdraví podniku. Její tvorba spadá do kompetencí finančního manažera a také 

vrcholového vedení podniku.“ (1, s. 32) 

Pro finanční plánování či rozhodování je důležité znát současnou finanční situaci  

a finanční zdraví podniku, tzn. znalost jeho rentability, likvidity, finanční stability atd.  

(3, s. 209) 

Petra Růčková vnímá definici finanční analýzy jako systematický rozbor získaných dat, 

která jsou obsažena v účetních výkazech. „Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení 

firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek.“ (2, s. 9) 

Finanční analýza nám umožňuje celkově zhodnotit finanční situaci podniku. Dle ní 

poznáme, zda je podnik dostatečně ziskový, má vhodnou kapitálovou strukturu, využívá 

efektivně svých aktiv, je schopen v termínu splatnosti splácet své závazky a několik 

dalších významných skutečností. (4, s. 17) 

 

1.2 Finanční analýza – uživatelé 

Informace vyplývající z finanční analýzy využívá především vedení podniku, vlastníci  

a věřitelé, ale i obchodní věřitelé (dodavatelé). (5, s. 18) Uživatele finanční analýzy lze 

dělit na extérní a interní. Mezi externí uživatele patří: 

• investoři, 

• stát a jeho orgány, 

• obchodní partneři, 

• banky a jiní věřitelé, 

• konkurence apod. (1, s. 32) 
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Interní uživatelé jsou:  
• zaměstnanci, 

• manažeři, 

• odboráři. (1, s. 32) 

 

Investoři 

Investoři jsou ti, kteří poskytují kapitál podniku, a proto se zajímají o finanční výkonost. 

Je pro ně důležitý dostatečný přehled informací pro rozhodování o potenciálních 

investicích. Jejich hlavní pozornost mají rizika a výnosy spojené s vloženým kapitálem. 

Také kontrolují, jak podnik nakládá s prostředky, které mu poskytli. (1, s.33) 

 

Stát a jeho orgány 

Stát vkládá svůj zájem především do podniků, jimž byla svěřena státní zakázka, těmto 

podnikům sleduje především finanční zdraví. Hlavní prioritou je ovšem kontrola 

vykazování daní. (1, s.33) 

 

Obchodní partneři 

Spolupráce mezi dodavateli a odběrateli je hlavním klíčem úspěchu, a proto obchodní 

partneři sledují vzájemnou schopnost dodržení svých závazků. Sledují především míru 

zadluženosti, likviditu a solventnost. Právě z hlediska dlouhodobé spolupráce jsou tyto 

informace pro partnery důležité.  (1, s.33)  

 

Banky a jiní věřitelé 

Banky zkoumají finanční zdraví zejména proto, aby se rozhodli, zda podniku poskytnou 

úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Při uzavírání smluv o poskytnutí úvěru bývají 

tyto informace (zpráva o finančním zdraví) automaticky předávané. (1, s.33) 

 

Zaměstnanci 

Zaměstnance jakožto součást podniku zcela přirozeně zajímá, jak si podnik, ve kterém 

pracuje, stojí. Je pro něj důležité znát finanční stabilitu podniku a také mít jistotu 

zaměstnání. Prosperující podnik vede k mzdové a sociální stabilitě zaměstnance. (1, s.33) 
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Manažeři 

Manažeři jsou hlavními interními uživateli. Jsou to právě oni, kteří ve většině případů 

mají přístup k interním záležitostem firmy, a proto zpracovávají finanční analýzu 

podniku. Informace, které jsou výstupem z finanční analýzy, následně použijí  

při dosahování cílů podniku. (1, s.33) 

 

Každého z těchto uživatelů, ať už interních nebo externích, vede k potřebě znát údaje 

finanční analýzy něco jiného. (3, s. 210) 

 

1.3 Finanční analýza – zdroje 

Kvalita konečné finanční analýzy závisí na zdrojích, které byly při její tvorbě použity. 

Tyto zdroje musí být nejen kvalitní, ale také komplexní. V případě, že nebudou tyto zdroje 

odpovídat reálnému stavu a budou zkreslené, konečná analýza nikdy nebude moci být 

přesná. (2, s. 21) 

Data pro finanční analýzu lze čerpat z několika informačních zdrojů. (5, s.26) 

Účetní výkazy jsou: 

• rozvaha, 

• výkaz zisku a ztrát, 

• výkaz cash flow. (4, s.18) 

 

1.3.1 Rozvaha 

 „Rozvaha je písemným přehledem majetku a zdrojů podniku k určitému datu.“ (1, s.14) 

Vždy by mělo platit, že aktiva se rovnají pasivům, a to nás informuje o tom, jaký majetek 

firma vlastní a jak je tento majetek financován. (4, s.24)  
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Tabulka 1: Struktura rozvahy  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, s. 24) 

ROZVAHA 
Aktiva Pasiva 

A. 
Pohledávky za upsaný 
ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek  A.I. Základní kapitál 
B.I. DNM A.II. Ážio a kapitálové fondy 
B.II. DHM A.III. Fondy ze zisku  
B.III. DFM A.IV. VH minulých let 
C. Oběžná aktiva A.V. VH běžného účetního období 

C.I. Zásoby A.VI. 
Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na 
zisku  

C.II. Pohledávky 
B. + 
C. Cizí zdroje 

C.II.1 Dlouhodobé pohledávky B. Rezervy 
C.II.2 Krátkodobé pohledávky  C. Závazky 

C.III. 
Krátkodobý finanční 
majetek C.I. Dlouhodobé závazky 

C.IV. Peněžní prostředky C.II. Krátkodobé závazky 
D. Časové rozlišení aktiv D. Časové rozlišení pasiv 

 

1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty neboli „výsledovka“ je psaný přehled, který obsahuje výnosy, 

náklady a také výsledek hospodaření za určité období. (2, s.32) 

Sestavuje se ve dvou podobách – v plném nebo zkráceném rozsahu. Zkrácený rozsah lze 

použít pouze pro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností, a u ostatních 

účetních jednotek, které nemají povinnost auditu účetní závěrky. (6) 
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Tabulka 2: Základní struktura VZaZ  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6) 

   
  Položka  

Běžné 
období  

Minulé 
období  

I.     Tržby za prodej výrobků a služeb        
II.     Tržby za prodej zboží         

A.   

  Výkonová spotřeba        
A.1.  Náklady vynaložené na prodané zboží        
A.2.  Spotřeba materiálu a energie        
A.3.  Služby        

B     Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–)         
C.     Aktivace        

D.  

  Osobní náklady        
D.1.  Mzdové náklady        

D.2.  
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a 
ostatní náklady        

E.  

  Úpravy hodnot v provozní oblasti        

E.1.  
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku        

E.2.  Úpravy hodnot zásob        
E.3.  Úpravy hodnot pohledávek        

III.    Ostatní provozní výnosy        
  III.1.  Tržby z prodaného dlouhodobého majetku        
  III.2.  Tržby z prodaného materiálu        
  III.3.  Jiné provozní výnosy        

F.  

  Ostatní provozní náklady        
F.1.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku        
F.2.  Zůstatková cena prodaného materiálu        
F.3.  Daně a poplatky        
F.4.  Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady PO        
F.5.  Jiné provozní náklady        

*     Provozní výsledek hospodaření (+/–)        

IV.   
  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly         
IV.1.  Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba        
IV.2.  Ostatní výnosy z podílů        

G.     Náklady vynaložené na prodané podíly         

V.  

  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku        

V.1.  
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – 
ovládaná nebo ovládající osoba        

V.2.  
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku        

H.    
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním 
majetkem        

VI.  

  Výnosové úroky a podobné výnosy        

VI.1.  
Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo 
ovládající osoba        

VI.2.  Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy        
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I.    Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti        

J.  

  Nákladové úroky a podobné náklady        

J.1.  
Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo 
ovládající osoba        

J.2.  Ostatní nákladové úroky a podobné náklady        
VII.    Ostatní finanční výnosy        
K.    Ostatní finanční náklady        
*     Finanční výsledek hospodaření (+/–)        
**     Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–)        

L.   
  Daň z příjmů        
L.1.  Daň z příjmů splatná        
L.2.  Daň z příjmů odložená (+/–)        

**     Výsledek hospodaření po zdanění (+/–)        

M.     
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–
)         

***     Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)         

*     
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + 
VI. + VII.     

 

1.3.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

Přehled o peněžních tocích je doplňkem k výkazu zisku a ztráty, jelikož vykazovaný zisk 

nemusí znamenat dostatek peněžních prostředků a ztráta jejich nedostatek. Podává tedy 

přehled o tom, jaký je stav těchto peněžních prostředků na počátku a konci účetního 

období. (7) 

 

1.4 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových neboli absolutních ukazatelů v sobě zahrnuje horizontální a vertikální 

analýzu. Pomocí jak horizontální, tak i vertikální analýzy by mělo být snazší nahlédnout 

a porozumět účetním výkazům. (8) 

 

1.4.1 Horizontální analýza  

Používá se při porovnávání jednotlivých položek účetních výkazů v určitém období  

v nějaké časové řadě. Po řádcích rozvahy, určuje vývojové trendy položek rozvahy.  

V tabulce je vždy uvedena absolutní hodnota položky i její % změna vůči předchozímu 

roku, např. řetězový a bazický index. (9)  
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𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í	𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎!"# − 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎! 
Rovnice 1:  Výpočet absolutní změny 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 
 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í	𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í	𝑧𝑚ě𝑛𝑎 ∗ 100

𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎!
 

Rovnice 2: Výpočet relativní změny  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 

1.4.2 Vertikální analýza  

Se používá při převedení položek účetních výkazů z absolutních hodnot na jejich relativní 

procentuální vyjádření. (9) 

Pro analýzu rozvahy je za základnu zvolena výše aktiv (pasiv) a pro rozbor výkazu zisku 

a ztráty velikost celkových výnosů nebo nákladů. (4, s.71) 

 
𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎!
𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎$

∗ 100 
Rovnice 3: Vertikální analýza 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 
 

1.5 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů se také může nazývat „fond finančních prostředků“  

nebo „finanční fond“. (9) 

„Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na jeho 

likviditu“ (4, s. 85) 

 

1.5.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Definován jako přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými dluhy. (9) 

Patří mezi nejvýznamnější rozdílové ukazatele a má velký vliv na platební schopnost 

podniku. Představuje tu část oběžného majetku, jež je financována z dlouhodobého 

kapitálu. (4, s.85) 

Při výpočtech může docházet ke zkreslení, a to díky neprodejným zásobám. (9) 

 
Č𝑃𝐾 = 𝑂𝐴 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 
Rovnice 4: ČPK–manažerský způsob 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 
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Č𝑃𝐾 = 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á	𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 − 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
Rovnice 5: ČPK–investorský způsob 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 
 

SA 
VK 
CZ 

ČPK DD 

OA 
CZ 
KD 

Obrázek 1: ČPK> 0 (překapitalizování podniku)  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 
 

SA 

VK 

ČPK 
 

OA 
CZ  

KD  

Obrázek 2: ČPK <0 (podkapitalizování podniku) 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 
1.5.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Zachycují pouze nejlikvidnější část oběžných aktiv a používají se pro hodnocení 

okamžité platební schopnosti. (9) 

Počítány jsou jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými 

závazky, kdy jako peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti a na běžných účtech, 

případně se používají i jejich ekvivalenty jako směnky, šeky, krátkodobé cenné papíry  

či krátkodobé termínované vklady. (8) 

 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě	𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
Rovnice 6: Čisté pohotové prostředky  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 
 
1.5.3 Čistý peněžní majetek (ČPM) 

Také se nazývá „čistý peněžně-pohledávkový fond.“ (9) 

Znázorňuje střední cestu mezi čistým peněžním kapitálem a čistými pohotovými 

prostředky. (8) 

Z hlediska přesnosti je přesnější než čistý pracovní kapitál, jelikož se snaží odstranit 

nejméně likvidní položku (zásoby) a tím zmírňuje zkreslení. (9) 
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Č𝑃𝑀 = (𝑂𝐴 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á	𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 
Rovnice 7: Čistý peněžní majetek 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 
1.6 Bilanční pravidla 

Bilanční pravidla vznikla z praktických zkušeností při vytváření kapitálové struktury 

podniku. Tyto pravidla jsou spíše než pravidly takovým doporučením, podle kterého by 

se podnik měl řídit v případě, že chce dojít k dlouhodobé finanční rovnováze. (1, s. 21)  

 

Mezi tyto pravidla patří: 

Zlaté bilanční pravidlo, které říká, že časový horizont části majetku by měl být sladěný 

s časovým horizontem zdrojů, ze kterých je financován. Dlouhodobý majetek by tedy měl 

být financován z vlastních nebo dlouhodobých cizích zdrojů a krátkodobý majetek  

z krátkodobých zdrojů. (1, s. 21)  

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika, které vyžaduje, aby poměr vlastního kapitálu k cizím 

zdrojům byl 1:1 nebo aby alespoň vlastní zdroje byly vyšší. Takový poměr se také 

využívá pro vyjádření stupně zadluženosti podniku. (1, s. 21)  

Zlaté pari pravidlo poukazuje na vztah mezi dlouhodobým majetkem a vlastními zdroji. 

Tvrdí, že by vlastní kapitál měl krýt dlouhodobý majetek. (1, s. 21)  

Zlaté poměrové pravidlo se drží faktu, že by tempo růstu investic nemělo přesáhnout 

tempo tržeb, to vše v zájmu udržení finanční rovnováhy podniku. (1, s. 21)  

 

1.7 Analýza vývoje zisku  

Analýza vývoje zisku zkoumá, zda je zisk dostatečný, zda odpovídá požadavkům 

podnikatele a plánovaného zisku. (9) 

Zabývá se vývojem zisku v určitém čase a vychází z analýzy tržeb a nákladů. (9) 

 

1.7.1 Analýza vývoje zisku metodou určování bodu zvratu 

Klíčovou úlohu má znalost fixních a variabilních nákladů, které využíváme při této 

metodě. (9) 

Bod zvratu – okamžik, při kterém se vyrovnají celkové výnosy a celkové náklady 

podniku, tedy takové množství produkce, při kterém nevzniká zisk ani ztráta. Od této 

chvíle začíná firma tvořit zisk. (9) 
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Obrázek 3: Grafické určení bodu zvratu 

(Zdroj: 10) 
 
1.8 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou základem k vytvoření finanční analýzy. Pomocí těchto 

ukazatelů, dosazených do určité metody, lze vytvořit rychlou a jasnou představu  

o finanční situaci podniku. (4, s. 87) 

Analýza vychází již z výše zmíněných účetních výkazů – rozvaha, výkaz zisku a ztráty  

a cash flow.  

Dle Růčkové se poměrový ukazatel vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních 

položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo jejich skupině.   

        

  Poměrové ukazatele   

         
               
           

ukazatele struktury 
majetku a kapitálu 

 ukazatele tvorby 
výsledku 

hospodaření 

 
ukazatele na bázi 
peněžních toků   

        
Obrázek 4: Členění poměrových ukazatelů z hlediska výkazů, ze kterých je primárně čerpáno 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, s. 56) 
 

1.8.1 Analýza likvidity 

Pro úplné vstoupení do této problematiky je nutné znát určité pojmy, a to: likvidita, 

solventnost a insolvence. (9) 

Likvidita – vyjadřuje schopnost podniku přeměnit majetek na finanční prostředky, 

pomocí nichž lze hradit závazky. (9) 
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Solventnost – značí schopnost hradit závazky k určenému dni, v požadované podobě  

a na požadovaném místě. (9) 

Insolvence – naopak značí platební neschopnost, tuto neschopnost lze dělit na: (9) 

• PRVOTNÍ – při této situaci není schopen dlužník pokrýt své závazky  

z krátkodobého finančního majetku a pohledávek (9) 

• DRUHOTNÁ – v tento moment není schopen dlužník hradit své závazky  

z důvodu neuhrazených pohledávek od odběratelů (9) 

 

Růčková dále rozděluje tři stupně likvidity, a to na okamžitou, pohotovou a běžnou.  

Všechny doporučené hodnoty je dobré sledovat v delších časových intervalech  

pro objektivní náhled na likviditu podniku, tedy platí, že čím delší časová řada, tím lepší 

chápání situace. (2, s. 59) 
čí𝑚	𝑚𝑜ž𝑛𝑜	𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡
𝑐𝑜	𝑛𝑢𝑡𝑛𝑜	𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡  

Rovnice 8: Obecný tvar ukazatele likvidity  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 

1.8.1.1 Okamžitá likvidita  

= likvidita 1. stupně (9) 

Okamžitá neboli také hotovostní likvidita je představována za nejpřesnější,  

jelikož hodnotí možnost hradit krátkodobé závazky podniku v daný okamžik. (1, s. 27)  

Pohotové prostředky jsou peníze na běžných účtech, v pokladně nebo také cenné papíry 

a šeky. (2, s. 58) 

Doporučená hodnota je od 0,2–0,5. Vyšší hodnoty poté poukazují na to, že podnik špatně 

hospodaří, naopak nižší hodnoty znamenají platební neschopnost podniku. (9)  

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 	
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í	𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

Rovnice 9: Vzorec pro okamžitou likviditu  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 

1.8.1.2 Pohotová likvidita  

=likvidita 2. stupně (9) 

Pohotová likvidita do svého výpočtu nezapočítává zásoby, a proto je přesnějším 

výpočtem pro schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům. (1, s. 27) 
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Dle Vochozky je doporučená hodnota v intervalu 0,7-1,0, oproti tomu doporučená 

hodnota dle Janíčkové se pohybuje v intervalu 1–1,5.  

Z pohledu banky je hodnota překračující 1 nepřijatelná. (9) 

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 	
𝑂𝑏ěž𝑛á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

Rovnice 10: Vzorec pro pohotovou likviditu  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 

1.8.1.3 Běžná likvidita 

= likvidita 3. stupně (9) 

Běžná likvidita oproti likviditě pohotové zahrnuje do svých výpočtů položku zásoby,  

a tak zahrnuje všechny položky oběžného majetku. V podstatě to znamená kolikrát by byl 

podnik schopen uspokojit věřitele v případě, že by veškerá oběžná aktiva přeměnil  

na hotovost. (1, s. 27) 

Vyšší hodnoty ukazatele znamenají pravděpodobnější zachování platební schopnosti 

podniku. (2, s. 59) 

Růčková doporučuje držet se v hodnotách v rozmezí 1,5–2,5, naopak Janíčková tvrdí,  

že hodnoty by se měly pohybovat mezi 2–3 a dle Vochozky by se nikdy neměly dostat 

pod hodnotu 1. 

 

𝐵ěž𝑛á	𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 	
𝑂𝑏ěž𝑛á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é	𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

Rovnice 11: Vzorec pro běžnou likviditu  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 
1.8.2 Analýza zadluženosti 

Udává vzájemný vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem nebo jejich složkami. 

Zároveň vypovídá o tom, kolik majetku je financováno cizím kapitálem. Doporučené 

hodnoty záleží na daném odvětví, ve kterém se podnik pohybuje. (9)  

Jelikož podnik požívá k financování aktiv cizí zdroje, tedy dluh, vyjadřujeme tuto analýzu 

jako analýzu zadluženosti. (2, s. 67) 
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1.8.2.1 Celková zadluženost  

Celková zadluženost je hlavním ukazatelem zadluženosti, udává, kolik majetku je 

financováno cizím kapitálem. (9) 

Doporučená hodnota se pohybuje mezi 30 až 60 %. (4, s. 88) 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á	𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í	𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎	𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 
Rovnice 12: Vzorec pro celkovou zadluženost  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 
 

1.8.2.2 Koeficient samofinancování 

Podává přehled o struktuře podniku, tedy udává, do jaké míry jsou aktiva financována 

vlastním kapitálem. (9) 

 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡	𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎	𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚  

Rovnice 13: Vzorec pro koeficient samofinancování 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 

1.8.2.3 Doba splácení dluhů 

Znázorňuje po kolika letech by byl podnik schopen při své stávající výkonnosti splatit 

své dluhy, doporučená doba je kolem tří let. (9) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í	𝑑𝑙𝑢ℎů =
𝐶𝑖𝑧í	𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒	 − 	𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í	𝑐𝑎𝑠ℎ𝑓𝑙𝑜𝑤  

Rovnice 14: Vzorec pro dobu splácení dluhů  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 

1.8.2.4 Míra zadluženosti 

Tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi cizím a vlastním kapitálem. Z hlediska poskytování 

úvěrů je tento ukazatel velmi důležitý zvláště pro banku, která nový úvěr firmě poskytuje. 

V tomto rozhodovacím procesu hraje roli posun v čase. Je důležité vědět, zda se podíl 

cizích zdrojů zvyšuje či snižuje. (4, s .90)  
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𝑀í𝑟𝑎	𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 = 	
𝐶𝑖𝑧í	𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Rovnice 15: Vzorec pro míru zadluženosti  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4, s. 90) 

 

1.8.2.5 Úrokové krytí 

Úrokové krytí představuje kolikrát pokrývá vytvořený zisk nákladové úroky. Standard se 

pohybuje kolem hodnoty 3, při vysokém úrokovém krytí a vysokém zisku je „zdravá“  

i vyšší zadluženost. (9) 

Při hodnotě rovnající se 1 je celý zisk použit k úhradě úroků. (1, s. 26) 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é	𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é	ú𝑟𝑜𝑘𝑦 

Rovnice 16: Vzorec pro úrokové krytí  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 

1.8.3 Analýza řízení aktiv 

Tyto ukazatele znázorňují schopnost podniku využívat finančních vložených prostředků. 

Z největší části představují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů, aktiv nebo dobu 

obratu. (2)  

Podnik informují o skutečnosti, jak efektivně nakládá se svými aktivy, a v jaké míře 

využívá kapitál, který má k dispozici. V případě, že podnik má více aktiv, než je účelné, 

vznikají zbytečné náklady, a tím zároveň dosahuje menšího zisku. Naopak při menším 

podílu aktiv, než je účelné, podnik přichází o možné podnikatelské příležitosti,  

a tím ztrácí možnost vyšších výnosů. (9) 

 

1.8.3.1 Obrat celkových aktiv 

Výpočet udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za předem daný časový úsek 

(obvykle 1 rok). Doporučené hodnoty jsou 1,6-3. (9) 

Vochozka udává, že by ukazatel obratu aktiv měl dosahovat co nejvyšších čísel,  

naopak minimální hodnota by neměla klesnout pod hodnotu 1.  
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𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡	𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 	
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎	𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 

Rovnice 17: Vzorec pro obrat celkových aktiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 
1.8.3.2 Obrat stálých aktiv 

Je ukazatelem efektivnosti u dlouhodobého majetku jako jsou např. stroje, budovy atd., 

doporučená hodnota je vyšší než u obratu celkových aktiv. (9) 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡	𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 = 	
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑆𝑡á𝑙á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
Rovnice 18: Vzorec pro obrat stálých aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 
 
1.8.3.3 Obrat zásob 

Ukazatel, který uvádí kolikrát je jistá položka prodána a znovu naskladněna. Období, 

které se počítá, je ve většině případů 1 rok. (9) 

Platí, že při dosahování větší obratovosti zásob a kratší době obratu zásob je situace  

v podniku lepší. Důležité je ale také brát v potaz druh zásob. (2, s. 70) 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡	𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 	
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦 

Rovnice 19: Vzorec pro obrat zásob 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 
1.8.3.4 Doba obratu zásob 

Tato doba udává průměrný počet dní, po níž jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich 

spotřeby či prodeje. (9) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏.		𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é	𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝐷𝑒𝑛𝑛í	𝑡𝑟ž𝑏𝑦 =

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é	𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∗ 360
𝑇𝑟ž𝑏𝑦  

Rovnice 20: Vzorec pro dobu obratu zásob  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 
1.8.3.5 Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel značí období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které musí podnik 

v průměru čekat, než obdrží platby od svých zákazníků. (9) 

Toto období ve většině situací značí doba splatnosti na příslušné faktuře. (1, s. 25) 

 



27 
 

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏.		𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑂𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝐷𝑒𝑛𝑛í	𝑡𝑟ž𝑏𝑦 =
𝑂𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í	𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∗ 360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦  

Rovnice 21: Vzorec pro dobu obratu pohledávek  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 
1.8.3.6 Doba obratu závazků 

Ukazatel vypovídající o tom, v jaké rychlosti jsou spláceny závazky podniku. (2, s. 71) 

Neboli se také dá říct, že určuje dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich 

uhrazením. (9) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏.		𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦	𝑣ůč𝑖	𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝐷𝑒𝑛𝑛í	𝑡𝑟ž𝑏𝑦
=
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦	𝑣ůč𝑖	𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑡𝑒𝑙ů𝑚 ∗ 360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice 22: Vzorec pro dobu obratu závazků 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 

1.8.4 Analýza rentability 

Ukazatele rentability jsou též označovány jako ukazatele výnosnosti či návratnosti. 

Ukazují poměr finálního hospodářského výsledku dosaženého podnikatelskou činností  

k určitému vstupu. Tento vstup mohou být celková aktiva, kapitál nebo tržby. (1, s. 22) 

Při těchto výpočtech se vychází nejčastěji ze základních účetních výkazů, kterými jsou 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Obecně lze říct, že analýza rentability celkově hodnotí 

efektivnost dané činnosti. V časové linii by měly ukazatele růst. Nutno též podotknout, 

že ekonomika má tendenci neustálých změn, a tím se podmínky neustále mění,  

při rostoucí ekonomice vnímáme růst efektivnosti podniku, a naopak při poklesu klesá  

i efektivnost. Jde o přirozený vývoj. (2, s. 61) 

 

„Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku, které je možné vyčíst přímo 

z výkazu zisku a ztráty.“ (2, s.61) 

Jsou to:  

• EBIT – zisk před odečtením úroků a daní, 

• EAT – zisk po zdanění,  

• EBT – zisk před zdaněním. 
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1.8.4.1 Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Tento ukazatel měří, do jaké míry je firma efektivní, zda je výdělečně schopná a také měří 

její produkční sílu. (2, s.62) 

Zisk firmy je poměřován s celkovými aktivy vloženými do podnikatelské činnosti  

bez ohledu na to, zda byla zafinancována z vlastního kapitálu či cizích zdrojů. (1, s.22) 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
Rovnice 23: Vzorec rentability celkových aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 
 
1.8.4.2 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Po změření rentability vlastního kapitálu zjišťujeme výnosnost kapitálu, který byl vložen 

akcionáři či majiteli podniku. (2, s.63)  

Tito investoři následně pomocí ukazatele mohou zjistit, zda je jejich kapitál 

reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. Při růstu tohoto 

ukazatele dochází ke zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu 

v podniku atd. Je-li hodnota dlouhodobě nižší než rentabilita cenných papírů 

garantovaných státem, pak se podnik fakticky blíží k zániku, jelikož takový podnik není 

pro investory z hlediska investice lákavý. (2, s.63) 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
Rovnice 24: Vzorec rentability vlastního kapitálu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 
 
Finanční páka – principem finanční páky je zjištění informace, jak moc se změní 

výnosnost vlastního kapitálu při změně kapitálové struktury. Tedy je-li úroková míra 

cizího kapitálu nižší než výnosnost celkového kapitálu, roste rentabilita vlastního kapitálu 

při přílivu cizího kapitálu a naopak. (2, s.63) 

 

1.8.4.3 Rentabilita tržeb (ROS) 

Dalším ukazatelem, který měří efektivnost firmy, je ROS.  
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Vyjadřuje poměr, při němž se v čitateli vyskytuje zisk v různých podobách a jmenovatel 

obsahuje tržby. Ukazatele vyjadřují, jak je podnik schopen dosahovat zisk při jisté úrovni 

tržeb, jinými slovy, kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. (2, s. 65) 

 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇
𝑇𝑟ž𝑏𝑦 

Rovnice 25: Vzorec rentability tržeb  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 

1.8.4.4 Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

Představuje, kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním dosáhl podnik 

pouze z jedné koruny, která byla investována věřiteli nebo akcionáři. (1, s.22) 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑅𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 + 𝐷𝑙. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝐵𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í	𝑑𝑙. ú𝑣ě𝑟𝑦 

Rovnice 26: Vzorec rentability celk. investovaného kapitálu  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 1, s.22) 

 

1.8.5 Analýza tržní hodnoty podniku 

Analýza tržní hodnoty podniku je ukazatel, který se také nazývá „ukazatel kapitálového 

trhu“. Liší se od předchozích poměrových ukazatelů především tím, že pracuje s tržními 

hodnotami. Pomocí burzovních ukazatelů tedy vyjadřuje hodnocení firmy.  

Tyto informace jsou podstatné především pro investory, kteří se zajímají o budoucí 

návratnost investic. (2, s. 71)  

Mezi základní ukazatele patří:  

• účetní hodnota akcie, 

• čistý zisk na akcii, 

• dividendová výnosnost. (9) 

 

1.8.6 Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 

Cílem analýzy obsahující tok peněz, je včasné zachycení finančních potíží a zhodnocení 

finanční situace firmy. Z pohledu struktury peněžních toků mohou vyplynout signály, 

které nás varují na poměr mezi příjmy a výdaji. Účelem ukazatelů cash flow je možnost 

vyjádřit, jak je daný podnik finančně silný či má finanční potenciál. Ukazatel zároveň 
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ukazuje, zda je podnik schopný si tvořit ze své podnikatelské činnosti finanční přebytky 

na zafinancování významných potřeb, jako jsou investice, dividendy a závazky. (2, s. 73) 

  

𝐶𝑎𝑠ℎ	𝑓𝑙𝑜𝑤 = 𝑧𝑖𝑠𝑘 + 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 ± 𝑧𝑚ě𝑛𝑎	𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý𝑐ℎ	𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣 
Rovnice 27: Základní vzorec pro výpočet cash flow 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, s.73) 
 

1.8.6.1 Obratová rentabilita 

Obratová rentabilita nám ukazuje, jak je podnik efektivní z hlediska jeho hospodaření, 

obrat představuje příjmy z podnikatelské činnosti. Výše ukazatele a jeho vývoj v čase 

ukazuje schopnost podniku vytvářet si finanční „polštář“ pro získání či udržení finanční 

nezávislosti. (2, s.73) 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡𝑜𝑣á	𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 =
𝐶𝑎𝑠ℎ	𝑓𝑙𝑜𝑤	𝑧	𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í	č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡  
Rovnice 28: Vzorec pro obratovou rentabilitu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, s.73) 
 
 
1.8.6.2 Rentabilita aktiv z CF 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣	𝑧	𝐶𝐹 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í	𝐶𝐹
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎	𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 

Rovnice 29: Vzorec pro rentabilitu aktiv z CF  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 
1.8.6.3 Úrokové krytí z CF 

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é	𝑘𝑟𝑦𝑡í	𝑧	𝐶𝐹 = 	
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í	𝐶𝐹

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é	ú𝑟𝑜𝑘𝑦 

Rovnice 30: Vzorec pro úrokové krytí z CF  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 

1.8.6.4 Stupeň oddlužení 

Stupeň oddlužení představuje poměr mezi financováním cizím kapitálem a schopností 

podniku splácet závazky z vlastního finančního přebytku. (2, s.73) 
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Za ideální velikost ukazatele považuje Růčková hodnotu mezi 20 a 30 %, upozorňuje 

zároveň na to, že se ukazatel vyvíjí v čase, přičemž klesající hodnota znamená vznik 

finanční nejistoty. 

 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň	𝑜𝑑𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛í =
𝐶𝑎𝑠ℎ	𝑓𝑙𝑜𝑤	𝑧	𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í	č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝐶𝑖𝑧í	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 	 
Rovnice 31: Vzorec pro stupeň oddlužení  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, s.73) 
 
Mezi další ukazatele patří:  
 

𝑃𝑜𝑑í𝑙	Č𝑃𝐾	𝑛𝑎	𝑐𝑒𝑙𝑘.𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =
Č𝑃𝐾

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎	𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 
Rovnice 32: Vzorec pro podíl ČPK na celk. majetku 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 
 
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎	Č𝑃𝐾 =
𝐻𝑣	𝑝𝑜	𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

Č𝑃𝐾
 

Rovnice 33: Vzorec pro rentabilitu ČPK 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 
 

𝐷𝑜𝑏𝑎	𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢	Č𝑃𝐾 =
Č𝑃𝐾

𝐷𝑒𝑛𝑛í	𝑡𝑟ž𝑏𝑦 

Rovnice 34: Vzorec pro dobu obratu ČPK  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 
 
1.9 Analýza soustav ukazatelů 

Vyhodnocování finančního zdraví firmy je cílem a podstatou finanční analýzy.  

Toto posuzování probíhá během všech životních fází firmy, tedy kontinuálně. Nástrojem 

pro toto hodnocení jsou souhrnné indexy, které mají za cíl vyjádřit souhrnnou 

charakteristiku celkové finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí 

jednoho čísla. Analýza finančního zdraví firmy probíhá za účelem vyhodnocení finanční 

situace firmy v minulosti, poučení se z chyb tehdy vzniklých, a následnou predikcí situace 

budoucí, která může či nemusí nastat. (2, str. 78)  

Při vysokém počtu ukazatelů je tenká hranice mezi možností velmi detailního zobrazení 

finančně-ekonomické situace firmy, a naopak zkresleným pohledem na reálnou situaci 

zapříčiněnou přemírou analyzovaných dat. Aby nedocházelo k výše popsané nežádoucí 

situaci, je v praxi běžně využívaný tzv. funkční model, jehož cílem je vytvoření takového 
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souhrnu ukazatelů, jenž je následně možné rozkládat na jednotlivé dílčí ukazatele,  

které detailněji situaci analyzují. Ukazatele, které se v modelu nacházejí, jsou vzájemně 

provázány a rovněž se doplňují. (2, str. 78) 

„Model, respektive funkční model má tři základní funkce:  

• vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření firmy,  

• ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje podniku, 

• poskytnou podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních či externích cílů.“ 

(2, str. 78) 

 

1.9.1 Souhrnné indexy hodnocení  

Způsoby vytváření funkčních ukazatelů dělíme do dvou základních skupin, jimiž jsou 

soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů a účelově vybrané skupiny ukazatelů.  

(2, str. 78) 

 

1.9.1.1 Soustavy hierarchicky upořádaných ukazatelů 

Nejpoužívanější soustavou hierarchicky uspořádaných ukazatelů je soustava pyramidová. 

Typickou charakteristikou této soustavy je řetězový rozbor ukazatele, který je na vrcholu 

pyramidy a jehož analýze je rozklad podroben. Jelikož jsou ukazatele figurující  

v pyramidové analýze na sobě matematicky i funkčně závislé, může mít změna jediné 

položky dopad na celkový rozklad, který je nejčastěji interpretován v grafické podobě. 

Takováto intepretace je využívána díky své přehlednosti, kterou grafické znázornění 

představuje. (2, str. 78) 

        
  Rozklad ukazatelů v soustavě   
         
               
          

aditivní rozklad     multiplikativní 
rozklad      

          
součet nebo 

rozdíl dvou a 
více ukazatelů 

    součin nebo 
podíl dvou a více 

ukazatelů     
Obrázek 5: Rozklad ukazatelů v soustavě 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, s. 78) 
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1.9.1.2 Účelově vybrané skupiny ukazatelů – bankrotní a bonitní modely 

Bankrotní modely 

Dle Růčkové jsou používány z důvodu zjištění, zda je analyzovaná firma v dohledné době 

ohrožena bankrotem. Také tvrdí, že jestliže k takové situaci má dojít, firma bude již 

v určitý čas vykazovat známky typické pro bankrot. 

Mezi nejčastější známky bankrotu patří problémy s výší čistého pracovního kapitálu, 

běžnou likviditou nebo např. problémy s rentabilitou celkového vloženého kapitálu.  

(2, str. 80) 

Bonitní modely 

Používají se za účelem srovnávání jednotlivých firem podnikajících ve stejném oboru. 

Výsledkem je zjištění finančního zdraví firmy a její rozdělení na dobrou či špatnou.  

(2, str. 80) 

„Bonitní modely se snaží bodovým ohodnocením stanovit bonitu hodnoceného podniku. 

Jsou velmi silně nezávislé na kvalitě zpracování databáze poměrových ukazatelů 

v odvětvové skupině srovnávaných firem.“ (2, str. 86) 

 

Altmanův model 

Souhrnný index patřící pod bankrotní modely.  

„Je stanoven jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena 

různá váha, z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu.“ (2, str. 81) 

 

𝑍 = 0,717𝑋# + 0,847𝑋% + 3,107𝑋& + 0,42𝑋' + 0,998𝑋( 
Rovnice 35: Altmanův model  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2) 
 

Kde: X1 podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům, 

 X2 rentabilita čistých aktiv, 

 X3 EBIT / aktiva celkem, 

X4 tržní hodnota ZJ / celkové závazky nebo průměrný kurz akcií / nominální 

hodnota cizích zdrojů,  

X5 tržby / aktiva celkem. (2, str. 81) 
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Výsledné hodnoty se řadí do spekter. Hodnoty nižší než 1,2 značí pásmo bankrotu, 

hodnoty mezi 1,2 až 2,9 představují pásmo šedé zóny a pásmo prosperity vykazují 

hodnoty nad 2,9. (2, str. 81) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Pro účely sepsání mé bakalářské práce jsem si jako subjekt zvolila společnost  

Kurzy Jílek s.r.o. V této části práce firmu podrobím celkové analýze, provedu výpočty 

výše zmíněných metod a výsledky interpretuji. 

 
 
2.1 Charakteristika podniku 

Společnost Kurzy Jílek (dále jen „společnost“) je jedna z největších a nejznámějších 

jazykových škol v Brně. Jazyková škola má dlouholetou tradici a její systém drilové  

a komunikativní výuky je svého druhu jedinečný a mezi studenty velmi oblíbený.  

Společnost měla od roku 2009 sídlo na ulici Štefánikova 69/2 v Brně, ovšem roku 2020 

se společnost přestěhovala na ulici Ptašínského 8, 311/8 Ponava 602 00 Brno, kde sídlí 

dodnes.  

Organizační strukturu tvoří pouze jednatel firmy. Lektoři a administrativní pracovníci 

pracují na vlastní živnost a mají se společností pouze smlouvu a spolupráci. 

 
Tabulka 3: Základní charakteristika podniku 
(Zdroj: Vlastní zpracování, dle 13)  

Název společnosti: Kurzy Jílek s.r.o. 

Sídlo: Ptašínského 311/8, Ponava, 602 00 Brno 

IČO: 28332971 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

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

Datum vzniku: 23. březen 2009  

Základní kapitál: 200 000 Kč 
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2.1.1 Předmět podnikání 

Firma se zabývá především poskytováním služeb, a to přesně výukou cizích jazyků. 

Zajišťuje komplexní výuku za pomocí originální Jílkovy drilové metody v kombinaci  

s komunikativní metodou.  

V drilové metodě jde hlavně o zautomatizování gramatiky, naopak komunikativní metoda 

je zaměřena na reálný kontext a reálné situace, cílem je, aby se student vcítil do dané 

situace a pochopil skutečný význam mluvených i psaných sdělení v cizím jazyce.  

Mezi jazyky, které Jazyková škola Jílek nabízí, se řadí angličtina, němčina, italština, 

francouzština, španělština, ruština, ale také výuka českého jazyka pro cizince. 

 

 
Obrázek 6: Poměr jazykových kurzů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 14) 
 
Poskytované jazykové kurzy se dále dělí na firemní, individuální a veřejné.  

Firemním klientům je nabízen komplexní servis, který začíná ukázkovou hodinou zdarma 

pro kohokoliv ze zaměstnanců. Pokračuje rozdělovacím testem a stanovení cílů výuky. 

Podle těchto cílů se vytvoří realistický plán kurzu. Kurz může být zaměřený na obecnou 

angličtinu nebo na specifickou oblast zájmu podle zaměření dané firmy (např. obchodní, 

technický, IT či právnický jazyk). Firemní výuka může probíhat v prostorách jazykové 

školy nebo i v dané firmě, pokud se tato firma nachází v Brně. Případně se domluví jiné 

řešení. 

Individuální kurzy jsou velice žádané jako doplněk k veřejným kurzům či jako intenzivní 

příprava na zkoušky, pohovory, státnice, ale také na certifikované zkoušky. Lektor se  

67%

13%

3%
6%

3% 1% 7%

Poměr jazykových kurzů

Angličtina

Němčina

Francouzština

Italština

Čeština

Španělština

Ruština
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po celou dobu výuky věnuje individuálně jednomu až čtyřem studentům a výuku upravuje 

dle jejich požadavků a potřeb. Tato výuka může probíhat také online prostřednictvím 

programu Skype, Microsoft Teams anebo přes Google Meet.  

V neposlední řadě firma nabízí také kurzy pro veřejnost, které navštěvuje pět až dvanáct 

studentů, a probíhají v odpoledních až večerních hodinách. Tyto kurzy jsou vždy na jeden 

semestr, a to konkrétně na 34 vyučovacích hodin. 

Mimo jiné firma nabízí také překlady do a z kteréhokoliv z uvedených jazyků a také 

korektury textu. K výuce a také mimo ni klientům též poskytuje studijní materiály. 

 

2.1.2 Konkurence 

Pro srovnání společnosti s konkurencí jsem si vybrala jazykové školy sídlící v Brně,  

a to Nepustilovu Jazykovou školu, Jazykovou školu Aspena, Jazykovou školu Park  

a Jazykovou školu Lite. 

Kurzy Jílek nabízí výuku až šesti jazyků, zatímco Nepustilova JŠ pouze tři (AJ, NJ, FJ)  

a zbylé jazykové školy nabízí pouze angličtinu. V porovnání s naší školou toho 

konkurence, mimo JŠ Aspena, která nabízí pouze firemní výuku a online výuku, nabízí 

mnohem více. Nepustilova JŠ má v nabídce kurzy čtyřměsíční, dvouměsíční a týdenní 

intenzivní, dále nabízí konverzační kurzy a kurzy kombinované. JŠ Lite nabízí mimo 

skupinové kurzy také jazykové tábory a intenzivní týdenní výuku. Nejvíce mě zaujala 

možnost nastoupit do skupinového kurzu kdykoliv během semestru, to naše jazyková 

škola neumožňuje. Škola Park má v nabídce také kurzy pro teenagery, čímž se odlišuje, 

zbytek škol nic podobného nenabízí. 

 

2.1.3 Odběratelé 

Mezi hlavní odběratelé společnosti patří především firmy působící na mezinárodním trhu, 

které chtějí dopřát svým zaměstnancům bonus v podobě výuky cizích jazyků. Další 

klientelu tvoří fyzické osoby, kteří navštěvují veřejné neboli skupinové kurzy  

a individuální kurzy, které jsou nadstavbou pro veřejnou výuku.  

Mezi hlavní odběratele patří např. Mendelova univerzita v Brně – Ústav chemie  

a biochemie Agronomické fakulty, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

VUT v Brně, ESB Elektrické stroje a.s. a další.  
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Obrázek 7: Odběratelé 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
2.2 Finanční analýza společnosti 

Tato část bakalářské práce se bude věnovat výpočtům ukazatelů finanční analýzy,  

které byly podrobně popsané v teoretické části mé bakalářské práce. Jako podklad  

pro tyto výpočty slouží rozvaha a výkaz zisku a ztrát z let 2015-2019. Všechny tyto 

dokumenty mi byly poskytnuty přímo od jednatele společnosti.  

 

2.2.1 Analýza stavových ukazatelů 

V této části práce se zaměřím na analýzu stavových ukazatelů, která bude sestavena 

pomocí horizontální a vertikální analýzy. Výpočty se opírají o data z rozvahy z let  

2015-2019.  

 

2.2.1.1 Horizontální a vertikální analýza aktiv 

V tabulce horizontální analýzy můžeme vidět změnu v letech u jednotlivých položek 

aktiv. Změna aktiv je zaznamenána v absolutním i relativním vyjádření.  
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Tabulka 4: Horizontální analýza aktiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Aktiva 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

  
tis. 
Kč % 

tis. 
Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Aktiva 
celkem -127 -31,67 632 230,66 7 0,77 -22 -2,41 
Oběžná 
aktiva -134 -34,72 423 167,86 60 8,89 41 5,58 
Zásoby -31 -46,97 5 14,29 -14 -35,00 16 61,54 

Krátkodobé 
pohledávky -70 -24,91 250 118,48 198 42,95 20 3,03 

Peněžní 
prostředky -33 -84,62 168 2800,00 -124 -71,26 -6 -12,00 
Časové 
rozlišení 7 46,67 47 213,64 -20 -28,99 -30 -61,22 

Dlouhodobý 
majetek - - 162 - -33 -20,37 -33 -25,58 

 
Hned při prvním pohledu na tabulku je patrné, že společnost ve vybraných položkách 

jako např. zásoby peněžní prostředky balancuje a nedochází pouze k růstu nebo poklesu. 

Je to způsobeno tím, že firma poskytuje především služby a k těmto službám jen  

ve výjimečných případech poskytuje studijní materiál, tedy zásoby. Je jasné, že výše 

zásob nebude příliš vysoká a její hodnota bude kolísající. Největší nárůst vidíme v roce 

2019, kdy se zásoby zvýšily o 61 % oproti roku 2018. Skokový je rok 2017 pro celková 

aktiva oproti roku 2016, celková aktiva se zvýšila a 230 %, v ten samý rok se také můžeme 

zaměřit na peněžní prostředky, které zaznamenaly nárůst o 2800 %. Tento skok 

odůvodníme situací, kdy se v roce 2016 společnost rozhodla zvětšit prostory jazykové 

školy o jedno patro (cca 5 učeben) a proto v následujícím roce díky větší poptávce tyto 

hodnoty skokově stoupají. Časové rozlišení má rostoucí tendenci až do roku 2017,  

kdy začíná klesat. Naopak u položky krátkodobých pohledávek sledujeme po roce 2016 

každoroční nárůst.  
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Tabulka 5: Vertikální analýza aktiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

% 2015 2016 2017 2018 2019 
Aktiva celkem 100 100 100 100 100 
Oběžná aktiva 96,26 91,97 74,50 80,50 87,09 
Zásoby 16,46 12,77 4,42 2,85 4,71 

Krátkodobé 
pohledávky 70,07 77,01 50,88 72,18 76,21 

Peněžní 
prostředky 9,73 2,19 19,21 5,48 4,94 
Časové rozlišení 3,74 8,03 7,62 5,37 2,13 

Dlouhodobý 
majetek 0,00 0,00 17,88 14,13 10,77 

 
Z vertikální analýzy je patrné, že největší podíl celkových aktiv mají oběžná aktiva.  

Z těchto oběžných aktiv tvoří největší část krátkodobé pohledávky, a to ve všech letech 

kolem 70 % až na rok 2017, kdy krátkodobé pohledávky tvoří necelých 51 % oběžných 

aktiv. Zbylá část oběžných aktiv je tvořena peněžními prostředky 2-19 % a zásobami  

od necelých 3 % po necelých 17 %. V prvních dvou letech našeho analyzovaného období 

firma nemá žádný dlouhodobý majetek, a tak celková aktiva tvoří pouze oběžná aktiva 

spolu s časovým rozlišením. Od roku 2017 musíme brát v potaz i dlouhodobý majetek, 

který tvoří 11-18 % celkových aktiv. 

 

 
Graf 1: Složení celkových aktiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
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2.2.1.2 Horizontální a vertikální analýza pasiv 

V následující tabulce můžeme opět vidět horizontální analýzu – tedy změnu v letech  

u jednotlivých položek, v následujícím případě půjde o pasiva. Změna pasiv je 

zaznamenána v absolutním i relativním vyjádření.  

 
Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

PASIVA 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

  tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Pasiva celkem -127 -31,67 632 230,66 7 0,77 -22 -2,41 

Vlastní kapitál -110 -687,50 270 -287,23 308 175,00 117 24,17 
Základní 
kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledek 
hospodaření 
minulých let 67 -26,69 -110 59,78 270 -91,84 308 -1283,33 

Výsledek 
hospodaření 
běžného 
účetního 
období -177 -264,18 380 -345,45 38 14,07 -191 -62,01 

Cizí zdroje -7 -2,04 244 72,62 -222 -38,28 -68 -18,99 
Krátkodobé 
závazky -7 -2,04 244 72,62 -222 -38,28 -68 -18,99 
Časové 
rozlišení  -10 -23,81 118 368,75 -79 -52,67 -71 -100,00 

 
V tabulce vyjadřující horizontální analýzu pasiv si můžeme všimnout, že základní kapitál 

firmy, který je 200 000 Kč je stále stejný, tudíž nedochází k žádným změnám. Naopak  

u vlastního kapitálu dochází ke spoustě změn, a to např. v roce 2018, kdy se vlastní kapitál 

zvýšil o 175 %, dále pak má stoupající tendenci. Z tabulky dále vyplývá, že od roku 2017 

mají cizí zdroje tendenci klesat, což může vést k zadluženosti firmy.  

 

Ve vertikální tabulce pasiv je následně vidět procentuální vyjádření (tedy procentuální 

podíl zvolené základny). 
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Tabulka 7: Vertikální analýza pasiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

% 2015 2016 2017 2018 2019 
Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 3,99 -34,31 19,43 53,01 67,45 

Základní kapitál 49,88 72,99 22,08 21,91 22,45 

Výsledek hospodaření minulých let -62,59 -67,15 -32,45 -2,63 31,87 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 16,71 -40,15 29,80 33,73 13,13 

Cizí zdroje 85,54 122,63 64,02 39,21 32,55 

Krátkodobé závazky 85,54 122,63 64,02 39,21 32,55 

Časové rozlišení  10,47 11,68 16,56 7,78 0,00 

 

 
Graf 2: Složení celkových pasiv  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 

Zajímavou části vertikální analýzy je především rok 2015, 2016 a 2017, kdy cizí zdroje 

zcela evidentně převládají nad vlastním kapitálem. V roce 2016 dokonce vlastní kapitál 

klesl oproti předchozímu roku o více než 280 %. 

 

2.2.2 Analýza tokových ukazatelů 

K analýze tokových ukazatelů využiji výkazy zisku a ztráty z let 2015-2019. Analýza je 

rozdělena na výnosy a náklady.  
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2.2.2.1 Horizontální a vertikální analýza výnosů 

Tabulky představují změny jednotlivých položek v jednotlivých letech a také jejich 

procentuální vyjádření vůči celkovým výnosům za dané období.  

 
Tabulka 8: Horizontální analýza výnosů  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 
  tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Tržby z 
prodeje 
výrobků a 
služeb -576 -25,05 247 14,34 712 36,14 -613 -22,86 

Tržby za 
prodej zboží -2 -1,80 5 4,59 -15 -13,16 -50 -50,51 
Ostatní 
provozní 
výnosy 0 0,00 43 - -43 -100,00 28 - 

 
 
Tabulka 9: Vertikální analýza výnosů 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
% 2015 2016 2017 2018 2019 
Celkové výnosy 100 100 100 100 100 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 95,39 94,05 92,62 96,44 96,41 

Tržby za prodej zboží 4,61 5,95 5,36 3,56 2,28 

Ostatní provozní výnosy 0,00 0,00 2,02 0,00 1,30 
 
Z předchozích tabulek vyplývá, že největší podíl na výnosu firmy mají tržby z prodeje 

výrobků a služeb, především tedy služeb, jelikož právě poskytování služeb je předmětem 

podnikání podniku. Pozoruhodný je také rok 2018 oproti roku 2017, kdy tržby z prodeje 

služeb vzrostli, ale tržby za prodej zboží klesly o přibližně 13 %. Tato situace mohla být 

ovlivněna rozšířenou online výukou, kdy poptávka po zboží, tedy po učebnicích nebyla.  

 

2.2.2.2 Horizontální a vertikální analýza nákladů 

Tabulky představují změny jednotlivých položek v jednotlivých letech a také jejich 

procentuální vyjádření vůči celkovým nákladům za dané období.   
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Tabulka 10: Horizontální analýza nákladů  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

  tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Výkonová 
spotřeba -368,00 

-
24,12 91,00 7,86 510,00 40,83 -123,00 -6,99 

Osobní náklady -29,00 -4,18 
-

123,00 -18,50 -4,00 -0,74 -223,00 
-

41,45 
Ostatní 
provozní 
náklady -19,00 

-
86,36 7,00 233,33 52,00 520,00 -40,00 

-
64,52 

Nákladové 
úroky 5,00 - 4,00 80,00 -9,00 

-
100,00 0,00 - 

Ostatní 
finanční 
náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 

-
75,00 

Daň z příjmu - - 41,00 - 38,00 92,68 -48,00 
-

60,76 
 
Z analýzy vyplývá, že osobní náklady mají postupnou tendenci v jednotlivých letech 

klesat. Největší pokles evidujeme z roce 2019, kdy osobní náklady klesly o 41 %. 

Důvodem takového poklesu je fakt, že společnost v roce 2019 snížila mzdové náklady  

o dohody o provedení práce poté, co zbylá většina lektorů přešla na samostatnou živnost. 

Také téměř ve všech letech osobní náklady tvoří přibližně 30 % celkových nákladu,  

mimo rok 2019, kdy se osobní náklady nedostanou ani na 20 % všech nákladů. Výkonová 

spotřeba zahrnuje především služby, spotřebu materiálu a energie, ale především služby. 

Do roku 2019 výkonová spotřeba tvoří přibližně 2/3 celkových nákladů, největší změnu 

v letech sledujeme v roce 2018 ku roku 2017, kdy se výkonová spotřeba změnila o 40 % 

v absolutním vyjádření o 510 tis. Kč.  
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Tabulka 11: Vertikální analýza nákladů  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

% 2015 2016 2017 2018 2019 
Náklady celkem  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Výkonová spotřeba 67,94 59,63 67,33 72,03 81,60 
Osobní náklady 30,90 34,24 29,22 22,03 15,71 
Ostatní provozní 
náklady 0,98 0,15 0,54 2,54 1,10 

Nákladové úroky 0,00 0,26 0,49 0,00 0,00 
Ostatní finanční 
náklady 0,18 0,21 0,22 0,16 0,05 

Daň z příjmu 0,00 0,00 2,21 3,24 1,55 
 

Z vertikální analýzy lze soudit, že největší zastoupení na celkových nákladech má 

výkonová spotřeba, tudíž náklady vynaložené na prodej zboží a služeb. Osobní náklady 

mají na celkové výši celkových nákladů každoročně velmi podobný poměr, a to v rozmezí 

od 22 % po 34 %. Ostatní druhy nákladů tvoří jen nepatrnou část celkových nákladů. 

 
2.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Výpočet rozdílových ukazatelů je využíván především na likviditu společnosti.  

Následující tabulka přestavuje celkové zhodnocení rozdílových ukazatelů a následně poté 

jednotlivé ukazatele rozdělené zvlášť, všechny výsledky jsou vyjádřeny v absolutních 

hodnotách. 

 
Tabulka 12: Analýza rozdílových ukazatelů  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 

Čistý pracovní kapitál 
(manažerský přístup) 43 -84 95 377 486 

Čistý pracovní kapitál 
(investorský přístup) 16 -94 14 355 505 

Čisté pohotové prostředky -304 -330 -406 -308 -246 

Čistý peněžní majetek -23 -119 55 351 444 
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2.2.3.1 Čistý pracovní kapitál  

Tato část analýzy je zaměřena na ČPK ze dvou pohledů, a to z manažerského přístupu  

a investorského přístupu.  

 
Tabulka 13: Čistý pracovní kapitál (manažerský přístup)  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Čistý pracovní kapitál 
(manažerský přístup) v tis. 
Kč 

2015 2016 2017 2018 2019 

Oběžná aktiva 386 252 675 735 776 
Krátkodobé závazky 343 336 580 358 290 

  43 -84 95 377 486 
 
Z analyzovaných let si můžeme povšimnout, že téměř ve všech letech jsou oběžná aktiva 

převažující nad krátkodobými závazky, což znamená, že podnik je likvidní. Jen v roce 

2016 je čistý pracovní kapitál záporný, což značí, že v tom jistém roce podnik nebyl 

schopen hradit krátkodobé závazky. Naopak od roku 2017 stoupá finanční rezerva  

tzv. „finanční polštář“ a každým rokem se zvětšuje.  

 
Tabulka 14: Čistý pracovní kapitál (investorský přístup)  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Čistý pracovní kapitál 
(investorský přístup) v tis. 
Kč 

2015 2016 2017 2018 2019 

Vlastní kapitál  16 -94 176 484 601 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 0 0 162 129 96 
  16 -94 14 355 505 

 

Z investorského pohledu jde vidět, že stejně jako v manažerském pojetí je záporný rok 

2016. V průběhu ostatních let se čistý pracovní kapitál pohybuje v rozmezí  

od 16 až 436 tis. Kč.  V případě, že tedy firma bude muset pokrývat mimořádné výdaje, 

je na to od roku 2017 připravena.  
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2.2.3.2 Čisté pohotové prostředky 

V důsledku toho, že podnik nedisponuje žádným krátkodobým finančním majetkem je 

pro výpočet použit rozdíl mezi peněžními prostředky a krátkodobými závazky. Z tabulky 

je patrné, že hodnota okamžitých závazků je převyšující nad peněžními prostředky, 

z čehož vyplývá, že výsledky nabývají záporných hodnot. Podnik tedy v těchto obdobích 

není schopen hradit své okamžitě splatné závazky. 

 
Tabulka 15: Čisté pohotové prostředky (investorský přístup) 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Čisté pohotové prostředky v 
tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 

Peněžní prostředky 39 6 174 50 44 

Krátkodobé závazky 343 336 580 358 290 

  -304 -330 -406 -308 -246 
 
2.2.3.3 Čistý peněžní majetek 

Následující tabulka je zaměřena na čistý peněžní majetek, jedná se o podobný výpočet 

jako u ČPK-manažerský, změnu tvoří pouze odečtení zásob, což dělá ukazatel přesnější. 

Z tabulky vyplývá neschopnost hradit své závazky v letech 2015 a 2016. Každým dalším 

rokem se následně „finanční polštář“ zvětšuje, což je dobrý stav pro firmu. 

 
Tabulka 16: Čistý peněžní majetek (investorský přístup)  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
Čistý peněžní majetek v tis. 
Kč 2015 2016 2017 2018 2019 

Oběžná aktiva 386 252 675 735 776 
Zásoby 66 35 40 26 42 
Krátkodobé závazky 343 336 580 358 290 

  -23 -119 55 351 444 
 
2.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatele představují poměr provázanosti položek účetních výkazů. Výsledky jsou 

porovnávány s doporučenými hodnotami. Bakalářská práce obsahuje poměrové 
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ukazatele, jimiž jsou analýza likvidity, analýza zadluženosti, analýza řízení aktiv  

a analýza rentability.  

 

2.2.4.1 Analýza likvidity 

Ukazatelé likvidy nám podávají přehled o tom, zda je podnik schopen dostát svým 

závazkům ve stanovenou dobu.  

Následující tabulka ukazuje výsledky pro všechny stanovené roky. 

 
Tabulka 17: Analýza likvidity 
 (Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Okamžitá likvidita 0,11 0,02 0,30 0,14 0,15 

Pohotová likvidita 0,93 0,65 1,09 1,98 2,53 

Běžná likvidita 1,13 0,75 1,16 2,05 2,68 
 
Okamžitá likvidita 
 
Z tabulky pro okamžitou likvidu lze zjistit, zda je podnik schopný splatit své závazky 

z peněz, které má aktuálně k dispozici. Doporučené hodnoty se pohybují mezi 0,2 – 0,5. 

Lze tedy říct, že v roce 2015 byl podnik mírně v platební neschopnosti, kdy se hodnota 

rovnala 0,11 a ve velké platební neschopnosti, která už mohla znamenat problém, byl 

podnik v roce 2016, kdy hodnota klesla až na 0,02. Nejlépe si podnik vedl v roce 2017, 

kdy byla hodnota v doporučených číslech. 

 
Tabulka 18: Okamžitá likvidita  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Peněžní prostředky 39 6 174 50 44 

Krátkodobé závazky 343 336 580 358 290 

Okamžitá likvidita 0,11 0,02 0,30 0,14 0,15 
 
Pohotová likvidita 
 
Pohotová likvidita je ukazatel, který vychází z běžné likvidity. Z výpočtu jsou odečteny 

zásoby jakožto část, která je nejméně likvidní. Optimální hodnoty se pohybují v rozmezí 

mezi 1 – 1,5. Z pohledu banky jsou hodnoty menší než 1 nepřijatelné pro poskytnutí 
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úvěru. Tudíž lze opět z tabulky vyčíst, že během prvních dvou let, které se analyzují, jsou 

hodnoty problematické. Optimistický pohled je ovšem na následující roky,  

kdy se hodnoty každým rokem zvyšují.  

 
Tabulka 19: Pohotová likvidita  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Oběžná aktiva 386 252 675 735 776 
Zásoby 66 35 40 26 42 
Krátkodobé závazky 343 336 580 358 290 

Pohotová likvidita 0,93 0,65 1,09 1,98 2,53 
 
Běžná likvidita 
 
Běžná likvidita značí kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, jestliže promění 

naráz všechna svá oběžná aktiva na peníze. Optimální hodnoty se pohybují od 2 do 3,  

což pro podnik znamená, že v letech 2015-2017 se pohybuje pod hranicí těchto hodnot  

a je tak v platební neschopnosti. Opět pohled na roky 2018 a 2019 je optimistický  

a hodnoty jsou v doporučených hodnotách.  

 
Tabulka 20: Běžná likvidita 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Oběžná aktiva 386 252 675 735 776 

Krátkodobé závazky 343 336 580 358 290 

Běžná likvidita 1,13 0,75 1,16 2,05 2,68 
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Graf 3: Vývoj likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 

2.2.4.2 Analýza zadluženosti 

Následující tabulky představují zadluženost firmy, představí nám tedy, kolik majetku je 

financováno cizím kapitálem, a to pomocí ukazatelů pro celkovou zadluženost, koeficient 

samofinancování, míru zadluženosti a úrokové krytí.  

 
Tabulka 21: Analýza zadluženosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Celková zadluženost 0,86 1,23 0,64 0,39 0,33 
Koeficient 
samofinancování 0,04 -0,34 0,19 0,53 0,67 

Míra zadluženosti 21,44 -3,57 3,30 0,74 0,48 

Úrokové krytí - -20,20 35,89 - - 

 
Celková zadluženost 
 
Ukazatel celkové zadluženosti odráží stav z vertikální analýzy, kdy si můžeme 

povšimnout poměru mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem. Podnik se od roku 2017  

a dál dostává do doporučených hodnot celkové zadluženosti, které se pohybují v rozmezí 

od 30 až 60 %. Z tabulky také vyplývá, že v průběhu let od roku 2017 klesá poměr cizího 

kapitálu a je nahrazován vlastním.  

 
Tabulka 22: Celková zadluženost 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
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  2015 2016 2017 2018 2019 

Cizí zdroje 343 336 580 358 290 

Aktiva celkem  401 274 906 913 891 

Celková zadluženost 0,86 1,23 0,64 0,39 0,33 

 
Míra zadluženosti 
 

Ukazatel hodnotí stav cizího a vlastního kapitálu, z tabulky je vidět záporná hodnota 

v roce 2016, kdy v podniku do velké míry převažovaly cizí zdroje. Se zvětšujícím se 

objemem vlastního kapitálu se v následujících letech dorovnává poměr mezi cizími zdroji 

a vlastním kapitálem a od roku 2018 vlastní kapitál nad cizími zdroji převyšuje.  

 
Tabulka 23: Míra zadluženosti  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Cizí zdroje 343 336 580 358 290 

Vlastní kapitál 16 -94 176 484 601 

Míra zadluženosti 21,44 -3,57 3,30 0,74 0,48 
 
Koeficient samofinancování 
 
U finančně zdravých podniků by měl koeficient samofinancování dosahovat nad 0,3. 

Z naší tabulky si lze povšimnout, že v roce 2016 byl podnik výrazně závislý na cizích 

zdrojích, a to až do „nezdravé“ míry. Po roce 2016 už mají výsledky rostoucí tendenci  

a firma je tak do jisté míry soběstačná.  

 
Tabulka 24: Koeficient samofinancování  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Vlastní kapitál 16 -94 176 484 601 

Aktiva celkem  401 274 906 913 891 
Koeficient 
samofinancování 0,04 -0,34 0,19 0,53 0,67 
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Úrokové krytí 
 

Během let 2015, 2018 a 2019 nejsou k dispozici žádné nákladové úroky, proto nejsou 

v tabulce zaznačeny. Provozní zisk před zdaněním je v roce 2016 záporný, tudíž podnik 

nebyl schopen pokrýt nákladové úroky, v dalším roce vychází úrokové krytí kladně,  

tudíž podnik je schopen pokrýt své úroky. 

 
Tabulka 25: Úrokové krytí  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2016 2017 

EBIT -101 323 

Nákladové úroky 5 9 

Úrokové krytí -20,20 35,89 

 

2.2.4.3 Analýza řízení aktiv 

Následující podkapitola je zaměřena na aktiva a efektivnost firmy s nimi hospodařit.   

 
Tabulka 26: Analýza řízení aktiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Obrat celkových aktiv 6,01 6,69 2,30 3,05 2,38 

Obrat stálých aktiv - - 12,86 21,56 22,06 

Obrat zásob 36,52 52,34 52,10 106,96 50,43 

Doba obratu zásob ve dnech 9,86 6,88 6,91 3,37 7,14 
Doba obratu pohledávek ve 
dnech  41,98 41,46 79,64 85,31 115,41 

Doba obratu závazků ve 
dnech 51,24 66,03 100,19 46,34 49,29 

 
Obrat celkových aktiv 
 
Ve všech letech převyšuje obrat aktiv minimální stanovenou hodnotu, která se rovná 

hodnotě 1. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota, tím lépe firma svoje zdroje využívá. 

V roce 2017 klesl obrat celkových aktiv i přes poměrně stále stejně vysoké tržby,  

a to z důvodu nárůstu stálých aktiv po tomto roce.  
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Tabulka 27: Obrat celkových aktiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby 2410 1832 2084 2781 2118 

Aktiva celkem  401 274 906 913 891 

Obrat celkových aktiv 6,01 6,69 2,30 3,05 2,38 
 
Obrat stálých aktiv 
 

Během prvních dvou let měření neeviduje firma žádná stálá aktiva. Platí také fakt,  

že obrat stálých aktiv by měl nabývat vyšších hodnot než obrat celkových aktiv. Ve všech 

letech to firma splňuje. Z důvodů odpisů má hodnota rostoucí tendenci, což značí dobrou 

finanční situaci podniku.  

 
Tabulka 28: Obrat stálých aktiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Tržby 2410 1832 2084 2781 2118 
Stálá aktiva 0 0 162 129 96 

Obrat stálých aktiv - - 12,86 21,56 22,06 
 
Obrat zásob 
 

Ukazatel nám udává kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob prodána a znovu 

naskladněna. Naměřené hodnoty jsou poměrně vysoké. K velkému nárůstu naměřených 

hodnot došlo v roce 2018, kdy došlo k poklesu zásob téměř o polovinu.  

 
Tabulka 29: Obrat zásob  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby 2410 1832 2084 2781 2118 

Zásoby 66 35 40 26 42 

Obrat zásob 36,52 52,34 52,10 106,96 50,43 
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Graf 4: Doba obratu zásob, závazku a pohledávek  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 
Doba obratu zásob 
 
Doba obratu zásob vykazuje poměrně překvapivě nízké hodnoty. Hodnoty se pohybují  

v rozmezí od 3 dnů po necelých 10.  

 
Tabulka 30: Doba obratu zásob  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Zásoby 66 35 40 26 42 

Tržby 2410 1832 2084 2781 2118 

Doba obratu zásob ve dnech 9,86 6,88 6,91 3,37 7,14 

 
Doba obratu pohledávek 
 

Doba obratu pohledávek v prvních dvou letech odpovídá průměrné splatnosti 

pohledávek, která činí 30 dní. V dalších letech má hodnota rostoucí tendenci, a to téměř 

o polovinu větší než v roce 2016, v roce 2019 je hodnota téměř dvojnásobná. Z tabulky 

tedy vyplývá, že klienti nehradí své závazky v době splatnosti pohledávek.   
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Tabulka 31: Doba obratu pohledávek  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Krátkodobé pohledávky 281 211 461 659 679 

Tržby 2410 1832 2084 2781 2118 

Doba obratu pohledávek ve 
dnech  

41,98 41,46 79,64 85,31 115,41 

 
Doba obratu závazků 
 

Tabulka vykazuje, že platební schopnost firmy se pohybuje podobně jako doba obratu 

pohledávek do roku 2017, tedy předpokládáme, že docházelo k úhradě závazků poté,  

co došlo k úhradě pohledávek od klientů. Zatímco doba obratu pohledávek má rostoucí 

tendenci, doba obratu závazků se ustálila kolem 50 dní. Je to stále poměrně vysoká 

hodnota, jelikož splatnost faktur se běžně pohybuje kolem 30 dní.  

 
Tabulka 32: Doba obratu závazků  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Krátkodobé závazky 343 336 580 358 290 

Tržby 2410 1832 2084 2781 2118 
Doba obratu závazků ve 
dnech 51,24 66,03 100,19 46,34 49,29 

 

2.2.4.4 Analýza rentability 

Podkapitola je zaměřena na ukazatele rentability, tedy na ukazatele, které hodnotí 

úspěšnost podniku. Tyto ukazatele vyhodnocují, zda je podnik schopen dosahovat zisku, 

ten je poté poměřován s jinými veličinami. Uvedené výpočty jsou v absolutních 

hodnotách.  
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Tabulka 33: Analýza rentability  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

ROA 0,18 -0,37 0,36 0,43 0,16 

ROE 4,19 1,17 1,53 0,64 0,19 

ROS 0,03 -0,06 0,13 0,11 0,06 

 
Rentabilita celkových aktiv (ROA) 
 

Rentabilita celkových aktiv dosahovala během roku 2018 nejlepších výsledků, a to 43 %, 

naopak díky zápornému výsledku hospodaření má v roce 2016 hodnota záporný výsledek, 

tudíž nemohla ze svých aktiv generovat zisk.  

 
Tabulka 34: Rentabilita celkových aktiv  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

EBIT 72 -101 323 389 140 

Aktiva celkem  401 274 906 913 891 

ROA 0,18 -0,37 0,36 0,43 0,16 

 
 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
 

Vývoj v letech má kolísavou tendenci, po roce 2015 skokově klesl, a i přesto, že má 

výsledek hospodaření zápornou hodnotu a nad vlastním kapitálem převažují cizí zdroje, 

je hodnota ROE stále na dobré hodnotě. V následujících letech jsme zaznamenali pokles.   

 
Tabulka 35: Rentabilita vlastního kapitálu  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

EAT 67 -110 270 308 117 

Vlastní kapitál 16 -94 176 484 601 

ROE 4,19 1,17 1,53 0,64 0,19 
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Rentabilita tržeb (ROS) 
 

Hodnoty ukazující rentabilitu tržeb by se měly pohybovat nad 10 %, z tabulky vyplývá, 

že toto minimum podnik nesplňuje v roce 2015 a ani v roce 2019. Kolem 10 % se 

pohybujeme v letech 2017 a 2018. Tento fakt je pravděpodobně způsoben rychlým 

obratem zásob a vysokého objemu tržeb. 

 
Tabulka 36: Rentabilita tržeb  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

EAT 67 -110 270 308 117 

Tržby 2410 1832 2084 2781 2118 

ROS 0,03 -0,06 0,13 0,11 0,06 

 

 
Graf 5:Vývoj ukazatelů rentability  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 
 

2.2.5 Analýza bankrotních modelů 

V této práci se zaměřím pouze na výpočet Altmanova modelu a výsledek interpretuji.  

 

Altmanův bankrotní model 

Následná tabulka představuje výsledek jednotlivých ukazatelů a také výslednou hodnotu 

Z. Pro výpočet byl použit vzorec pro společnosti, jež nejsou veřejně obchodovatelné  

na burze.  
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Tabulka 37: Altmanův bankrotní model  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů) 

Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 

X1 0,11 -0,31 0,10 0,41 0,55 
X2 -0,46 -1,07 -0,03 0,31 0,45 
X3 0,18 -0,37 0,36 0,43 0,16 
X4 0,05 -0,28 0,30 1,35 2,07 
X5 6,01 6,69 2,30 3,05 2,38 

Z 6,26 4,28 3,58 5,49 4,50 
 

Z celkového výsledky vyplývá skutečnost, že během zkoumaného období se společnost 

ani v jednom roce nemusela bát blížícího se bankrotu. Hodnoty se pohybují v každém 

roce nad hodnotou 2,9, tudíž jsou v pásmu prosperity.  



59 
 

3 SHRNUTÍ FINANČNÍ ANALÝZY 

Po provedení analýzy stanovených ukazatelů jsem zjistila, že z pohledu aktiv firma 

disponuje převážně oběžnými aktivy, jejíž největší zastoupení mají krátkodobé 

pohledávky. Firma poskytuje především služby, a proto zastoupení zásob je pouze 

nepatrné a v průběhu let dochází k jejich snižování. Z výsledků analýzy pasiv vyšlo 

najevo, že ve firmě převažují z velké části cizí zdroje, tvořené krátkodobými závazky, 

nad vlastním kapitálem. Jelikož firma nemá žádný bankovní úvěr ani půjčku, tvoří část 

závazků závazky vůči externím lektorům a výdaje příštích období.  

 

Z analýzy takových ukazatelů vyplývá, že největší podíl na celkových výnosech mají 

tržby z prodeje výrobků a služeb, nepatrnou část poté tvoří tržby za prodej zboží. Od roku 

2017 mají tržby z prodeje výrobků a služeb rostoucí tendenci, stejně tak jako výkonová 

spotřeba podniku, která tvoří okolo 70 % nákladů. Oproti tomu osobní náklady mají 

v průběhu analyzovaných let klesající tendenci. Patrně to je z důvodu toho, že firma  

od roku 2018 začala spolupracovat s lektory s jako externími dodavateli svých služeb, 

tudíž firmě klesly náklady na mzdy.  

 

Další analýzou, která byla prováděna, je analýza rozdílových ukazatelů. Z výsledků 

vyplývá, že téměř ve všech letech byl podnik likvidní, jen v roce 2016 podnik nebyl 

schopen hradit své krátkodobé závazky.  

 

Analýza poměrových ukazatelů vykazuje, že z pohledu likvidity byl podnik během 

prvních dvou analyzovaných let v mírné platební neschopnosti, během dalších let však 

výsledky vykazují optimističtější hodnoty, které se opět pohybují v doporučených 

hodnotách.  Z pohledu zadluženosti byl v roce 2016 podnik výrazně závislý na cizích 

zdrojích, po tomto roce mají výsledky opět rostoucí tendenci a firma je tak soběstačná. 

Z analýzy aktiv lze vyčíst, že si firma nestojí moc dobře při splácení závazků a dobrou 

platební morálku nemají ani její odběratelé. Jednotlivé rentability se pohybují ve velmi 

kolísavých hodnotách, které poukazují na fakt, že firma byla ve všech letech mimo rok 

2016 schopna dosahovat zisk.  
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Finanční situaci firmy jsem také hodnotila z ukazatelů bankrotních modelů, a to přesněji 

z Altmanova bankrotního modelu. Výsledkem je skutečnost, že se firma během 

analyzovaných let nemusí bát blížícího se bankrotu.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  
 
Tato část je věnována návrhům a doporučením na zlepšení situace v analyzované 

společnosti, které jsou tvořené na základě výsledků provedených analýz. Na základě 

těchto analýz můžeme říct, že situace v podniku není špatná, ale je také potřeba  

se neustále zlepšovat, aby si podnik udržel místo na trhu.  

 

Propagace firmy 

Jedním ze způsobů, jak nalákat co nejvíce potenciálních klientů, je zaměření pozornosti 

na reklamu. Firma má své webové stránky, profil na Facebooku a Instagramu a také je 

přihlášená v adresáři jazykových škol. Založený profil na těchto sociálních sítích ovšem 

nestačí, firma musí být na těchto platformách aktivní a pravidelně se jim věnovat.  

 

Mé první doporučení se zaměřuje na úpravu webových stránek. Nejde o designové 

úpravy, ale pouze o změny informací. Webové stránky obsahují informace,  

které již nejsou aktuální, jako například zmínka a možnosti pronájmu prostor či pronájmu 

dataprojektoru. Informace byly aktuální v době, kdy firma působila na staré adrese,  

od té doby uplynuly dva roky. Tyto informace bych proto úplně odstranila, nepůsobí to 

profesionálně. Dále na webových stránkách najdeme informace o lektorech, které rovněž 

nejsou aktuální a dle mého uvážení je právě na tuto část stránek zaměřena od klientů 

největší pozornost. Představovala bych si, že na webových stránkách najdu informace  

o člověku, který mi má poskytovat výuku a v nejlepším případě tam naleznu i jeho 

fotografii. Doporučuji tedy udělat obecný dotazník s otázkami na lektory,  

a také jednotlivé nafocení lektorů.  

Otázky mohou být např.:  

• Co tě přivedlo k cizím jazykům? 

• Jak začala tvá učitelská kariéra?  

• Co je podle tebe při výuce jazyků nejdůležitější a proč?  

Po zveřejnění těchto informací na webových stránkách bych také v přehledu kurzů 

zmínila informaci, kým bude kurz vyučován. Je to pro klienty osobitější a může to být 

rozhodující faktor, zda se pro výuku rozhodnou či nikoliv.  
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Nejedná se o žádné složité úpravy, kvůli kterým by musela firma najmout odborníka  

na informační technologie a webové stránky. Tyto úpravy umí udělat administrativní 

pracovník, a proto náklady na změnu webových stránek budou obsahovat pouze náklady 

na hodinovou mzdu jednoho pracovníka. Tato mzda se pohybuje v rozmezí  

110-150 Kč/hod. 

 

Dále bych se zaměřila na sociální sítě, jimiž jsou Facebook a Instagram. Na obou těchto 

platformách už firma profil má. Není tedy třeba nová registrace. Prezentace firmy  

na sociálních sítích je z hlediska aktivity nedostačující. Navrhovala bych příspěvky  

na zmíněné sociální sítě vkládat alespoň 2x týdně a zvýšit jejich informační hodnotu. 

Tyto příspěvky musejí být dobře čtivé a příjemné pro oko. Výhodou je, že příspěvky 

může zveřejňovat pověřená osoba odkudkoliv a zcela zdarma. Další možností propagace, 

která je v dnešní době velice rozšířená, je placená forma reklamy na sociálních sítích. 

Tento druh reklamy se dá velmi dobře přizpůsobit potřebám každého podniku.  

Při vytváření takovéto reklamy se dá jednoduše zaměřit na námi zvolenou cílovou 

skupinu zákazníků. Zároveň se investice do této formy propagace pohybuje v jednotkách 

tisíců či jejich nižších desítek. Firma, která reklamu na sociální sítě vkládá, totiž platí 

pouze za tzv. „rozkliknutí“ příspěvku, a tím získává jistotu, že suma peněz,  

kterou do reklamy vložila, se přímo transformuje na zvýšenou návštěvnost.   

 

Rozšíření nabízených služeb 

Dle mého názoru dělá Jazyková škola Jílek velmi dobrou práci v oblasti výuky. 

Studentům je poskytován velký výběr z nabízených jazyků, stejně tak jako široký výběr 

dostupných lektorů. Rozšíření sortimentu služeb, které navrhuji, se týká nových forem 

vyučovaných kurzů, které bych rozšířila o následující:  

• intenzivní týdenní kurz, 

• dvouměsíční prázdninový kurz, 

• víkendový kurz. 

 

Rozšíření sortimentu služeb nabídne klientům širší volbu při výběru pro ně ideálního 

kurzu. Tímto krokem bude firma více konkurenceschopná a může přilákat větší množství 

zákazníků.  
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Velkým trendem dnešní doby je výuka jazyků rodilým mluvčím. Jelikož firma 

nespolupracuje s žádným takovým lektorem, nemůže tedy tuto službu nabízet. 

Jednoduchým východiskem z této situace je tedy rozmístění inzerátů o náboru rodilých 

mluvčích a vyvinutí snahy k zařízení takovéto spolupráce.  

 

Snížení obratu pohledávek 

Z provedené analýzy obratu pohledávek vyplývá, že firma neinkasuje splacení 

pohledávek v době splatnosti, a proto bych doporučila zaměřit část pracovní doby 

administrativního pracovníka na urgenci těchto dlužníků.  

  

Změna adresy sídla 

Stávající firma sídlí na ulici Ptašínského. Toto umístění je z hlediska dojezdové 

vzdálenosti od centra či vzdálenosti od zastávky tramvaje více než dobré. Změnu adresy 

tedy navrhuji z důsledku velikosti pronajímaných prostor a jejich ceny. Stávající prostory 

mají osm učeben, z nichž jsou dvě učebny, prostor pro kancelář a sociální zařízení  

v jednom patře a zbylých šest učeben se sociálním zařízením ve druhém patře. Z mého 

dvouletého působení ve firmě na pozici vedoucí kanceláře vím, že učebny nejsou 

efektivně využívány.  

Následující obrázek zobrazuje obsazenost jednotlivých učeben dne 10.02.2021 (středa, 

jarní semestr). Hned na první pohled jde vidět, že 44 % výuky se vyučuje mimo firemní 

prostory a zbylých 56 % probíhá ve pozdních hodinách v jazykové škole.  

 

 
Obrázek 8: Obsazenost učeben 

(Zdroj: 18) 
 

Náklady na tyto prostory jsou zobrazeny v následující tabulce: 
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Tabulka 38: Náklady stávajících prostor  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

  
náklady na měsíc vč. 

DPH 
Nájem 33 880 Kč 
Služby 5 600 Kč 

Ostatní náklady 2 800 Kč 

Celkem 42 280 Kč 
 

Nájem – pronájem prostor s parkovacím místem. 

Služby – voda, elektřina, plyn (měsíční zálohy – reálný náklad dle spotřeby). 

Ostatní náklady – úklid, mimořádné opravy. 

 

Během analýzy trhu komerčních nemovitostí s možností pronájmu jsem narazila na hned 

několik vhodných prostor, které svojí lokalitou, vybaveností a velikostí odpovídají 

požadovaným kritériím. Nižší cena pronájmu takovýchto prostor sníží velikost měsíčních 

nákladů, a zároveň zefektivní veškerou výuku.  

V tabulce jsou nyní zobrazeny potenciální náklady na nové prostory, které se skládají  

ze tří učeben, kuchyňky a sociálního zařízení. 
 
Tabulka 39: Náklady potenciálních prostor  
(Zdroj: vlastní zpracování, dle 12) 

  
náklady na měsíc vč. 

DPH 
Nájem 13 550 Kč 
Služby 3 200 Kč 
Ostatní náklady 1 350 Kč 
Celkem 18 100 Kč 

 

Z tabulek vyplývá, že se měsíční náklady po přestěhování firmy sníží o 24 180 Kč, tyto 

prostředky tak může firma využít například do placené formy propagace.  

Součástí stálých prostor je také možnost využití parkovacího místa. Firma by se tak měla 

rozhodnout, zda bude chtít využít pronájem parkovacího místa k novým prostorům  

za měsíční částku 1 815 Kč vč. DPH nebo zvolí výhodnější variantu, a to zařízení  

si abonentního parkování v zóně C za částku 4 000 Kč vč. DPH za rok. Na zvážení je 

také, zda vůbec je vlastnění parkovacího místa potřeba. 
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Pronájem prostor 

Dalším mým doporučením je nabídnutí nevyužitých prostor k pronájmu. V případě,  

že firma nevyužije možnost přestěhování, může alespoň nabídnout své učebny 

k příležitostnému pronájmu. Prostory jsou na dvou patrech oddělené společnou chodbou, 

což může být v případě pronájmu výhodou. Cena pronájmu by se dle jednatele firmy 

pohybovala v rozmezí od 150 až 200 Kč za hodinu. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo provést celkové zhodnocení firmy dle metod finanční analýzy  

pro firmu Kurzy Jílek s.r.o. v letech 2015-2019. Na základě výsledků dále navrhnout 

vlastní řešení pro zlepšení finanční stránky firmy.  

 

Data použitá při zpracování analýzy byla čerpána z účetních výkazů, jimiž jsou rozvaha 

a výkaz zisku a ztráty. V jednotlivých částech bakalářské práce jsem používala širokou 

řadu finančních ukazatelů, které mají různou vykazovací hodnotu, a to jsou ukazatele 

stavové, rozdílové a poměrové. 

 

Po provedení výše popsaných analýz jsem došla k závěru, že firma dosahuje v mnoha 

oblastech optimálních výsledků, které však lze zlepšit. Zároveň jsem v průběhu analýzy 

odhalila i některé problematické výsledky, například v oblasti doby obratu pohledávek. 

Tyto výsledky dosahují příliš vysokých hodnot, díky kterým firma následně není schopna 

splácet své závazky včas. 

 

V části práce týkající se návrhů na zlepšení finančního zdraví firmy jsem proto sepsala 

dle mého názoru optimální kroky. Návrhy, které považuji za nejefektivnější, se týkají 

například změny adresy sídla, rozšíření nabízených služeb a celkové vylepšení propagace 

firmy.  

 

Tvorba finanční analýzy je rozsáhlý proces, který ve výsledku nabízí ucelený a detailní 

přehled o zkoumaném subjektu. Domnívám se, že pokud firma využije k realizaci 

zmíněné návrhy na zlepšení, dosáhne velmi uspokojivých výsledků a celkově posílí svoji 

pozici na trhu.   
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I 

Příloha 1: Aktiva společnosti Kurzy Jílek s.r.o.  
(Zdroj: vlastní zpracování, dle účetního výkazu) 
Rozvaha ve zjednodušeném 
rozsahu Netto hodnoty – běžné účetní období 

AKTIVA (v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 

AKTIVA CELKEM 401 274 906 913 891 

Dlouhodobý majetek 0 0 162 129 96 

Oběžná aktiva 386 252 675 735 776 

Zásoby  66 35 40 26 42 

Krátkodobé pohledávky 281 211 461 659 679 

Peněžní prostředky 39 6 174 50 44 

Časové rozlišení  15 22 69 49 19 
 

Příloha 2: Pasiva společnosti Kurzy Jílek s.r.o.  
(Zdroj: vlastní zpracování, dle účetního výkazu) 
Rozvaha ve zjednodušeném 
rozsahu Běžné účetní období 

PASIVA (v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 

PASIVA CELKEM 401 274 906 913 891 

Vlastní kapitál 16 -94 176 484 601 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 
Výsledek hospodaření 
minulých let -251 -184 -294 -24 284 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

67 -110 270 308 117 

Cizí zdroje 343 336 580 358 290 

Krátkodobé závazky 343 336 580 358 290 

Časové rozlišení  42 32 150 71 0 
 

 

 

 

 

 



 
 

II 

Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát společnosti Kurzy Jílek s.r.o.  
(Zdroj: vlastní zpracování, dle účetních výkazů) 
Výkaz zisku a ztráty (v tis. 
Kč) Běžné účetní období 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby z prodeje výrobků a 
služeb 2299 1723 1970 2682 2069 

Tržby za prodej zboží 111 109 114 99 49 
Výkonová spotřeba 1526 1158 1249 1759 1636 
Osobní náklady 694 665 542 538 315 
Úpravy hodnot v provozní 
oblasti     3 33 33 

Ostatní provozní výnosy     43 0 28 
Ostatní provozní náklady 22 3 10 62 22 
Provozní výsledek 
hospodaření 72 -101 323 389 140 

Výnosové úroky a podobné 
výnosy     1 0 9 

Nákladové úroky a podobné 
náklady 0 5 9 0 0 

Ostatní finanční náklady 4 4 4 4 1 
Finanční výsledek 
hospodaření  -4 -9 -12 -2 8 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním  67 -110 311 387 148 

Daň z příjmu     41 79 31 
Výsledek hospodaření po 
zdanění     270 308 117 

Výsledek hospodaření za 
účetní období 67 -110 270 308 117 

Čistý obrat za účetní období     2128 2783 2155 
 

 


