
Abstrakt 

Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Etiflex, s.r.o. v období 2007 – 2011 

pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Obsahuje také návrhy řešení zjištěných 

problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace podniku v budoucnosti.  

 

 

 

Abstract 

This bachelor`s thesis analyses the financial situation of company Etiflex, s.r.o. within 

the years 2007 – 2011, by selected indicators of the financial analysis. It includes also 

proposals of solutions for identified problems which should result in improvement of 

the financial situation of the company in the following years. 
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Úvod 

Dnešní dobou je finanční analýza důležitou součástí všech firemních útvarů, 

nabízí nám celou řadu metod, jak hodnotit finanční zdraví podniků.  

Aby byl podnik schopen dosáhnout zisku, je třeba, aby učinil spoustu 

potřebných kroků. Z hlediska výroby či nabídky musí utvářet kvalitní výrobky či 

služby, z hlediska marketingu dostatečně nabízet vytvářené produkty se zacílením na 

správné segmenty trhu, musí také obstát v konkurenčním boji a nastavit správnou 

cenovou politiku. Co je ovšem neméně důležitým faktorem a z hlediska této práce 

nejdůležitějším, je téma finančního řízení firmy.   

Pro správné finanční řízení podniku je právě tím nejvíce potřebným aspektem 

finanční analýza. Finanční analýza je systematický rozbor získaných dat, která jsou 

obsažena především v účetních výkazech firmy. Jedná se tedy o rozvahu, výkaz zisku  

a ztrát a přehled peněžních toků. Je ovšem dobré znát i prostředí, ve kterém se firma 

pohybuje, její konkurenci, vnitropodnikové procesy atd. 

Finanční analýza slouží jako podklad pro správné finanční rozhodování firmy, 

utvoření budoucích kroků a následně jako možnost porovnání v jakých směrech bylo 

cílů dosaženo a v jakých nikoli. Svým podrobným zpracováním dává možnost zpětně 

určit, kde se případně stala chyba. 

Ač by se mohlo zdát, že finanční analýza slouží pouze jako informace pro firmu 

v rámci budoucích kroků a zpětného ohlédnutí, není tomu tak. Finanční analýza tvoří  

i velmi důležitý podklad pro externí zájmové skupiny podniku, jako jsou především 

investoři, akcionáři, vládní instituce či věřitelé. 

 



 

11 

 

1 Vymezení problému a cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je komplexní zpracování finanční analýzy 

společnosti s ručením omezeným Etiflex a posouzení finančního zdraví společnosti. 

Prvním cílem je určitě představení společnosti. Přiblížení historie, organizace práce, 

výrobního sortimentu a také odhalení významných zákazníků. Druhou část bakalářské 

práce tvoří teoretická východiska, která nám přiblíží, kterými ukazateli se budu v práci 

zabývat a uvedou i laika do obecné problematiky finanční analýzy. Pomocí analýzy 

současného stavu provedu výpočty jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a následné 

srovnání s konkurenčním podnikem. Dále se budu snažit posoudit celkovou finanční 

situaci podniku, kde provedu rozbor jednotlivých zkoumaných složek. Také za pomoci 

SWOT analýzy odhalím slabé stránky a hrozby, které společnost má a na základě těchto 

zjištění navrhnu optimální variantu, která by mohla vést k zlepšení finanční  

a ekonomické situace podniku. K vybrané optimální variantě řešení sestavím 

harmonogram a také vyčíslím její finanční náročnost. 

Etiflex je specializovaná firma na výrobu a tisk etiket, samolepek a fólií. Jedná 

se o jednu z mála firem v České republice, která se zabývá flexotiskem.  

Předkládaná bakalářská práce je rozdělena do několika částí. V první části 

nalezneme krátké představení společnosti. Začnu u její právní formy, data vzniku a také 

se pokusím přiblížit její historii. Postupně budu pokračovat organizační strukturou 

a jejím výrobním procesem. V následujícím kroku si ukážeme výrobní program 

společnosti, který je velice rozmanitý. Poté bude následovat informace o největších 

zákaznících společnosti. Tuto kapitolu ukončím analýzou současného stavu podle 

Porterovy analýzy konkurenčního prostředí. 

Další část se věnuje teoretickému východisku práce, kde jsou uvedeny teoretické 

poznatky důležité k vypracování finanční analýzy. Rovněž se v této části dozvíme něco 

o počátcích finanční analýzy a také o podstatě, pro kterou byla vymyšlena, dále kdo 

jsou uživatelé finanční analýzy a jak se liší pohledy na výsledky analýzy, když se jedná 

o management, vlastníky a věřitele. Poté si rozebereme jednotlivé informační zdroje pro 

samotnou finanční analýzu. Začneme rozvahou a její strukturou aktiv a pasiv, dále 

budeme pokračovat výkazem zisku a ztráty a jeho podrobným rozborem na jednotlivé 

výsledky hospodaření, počínaje provozním a konče výsledkem hospodařením před 
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zdaněním. Poté se zaměříme na podklad pro finanční analýzu, který je v našich 

končinách používaný velmi krátkou dobu, bude se jednat o výkaz cash flow, který si 

také podrobně rozebereme na jednotlivé části. Aby se nám dostalo uceleného přehledu  

o podkladech pro finanční analýzu tak jsem uvedl jejich vzájemnou provázanost, která 

nám poskytne lepší přehled. Dále si rozebereme jednotlivé ukazatele, které jsou typické 

pro výpočet finanční analýzy. Je to hlavně analýza stavových ukazatelů, a z nich 

analýza horizontální a vertikální rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Dále je to analýza 

tokových ukazatelů, jak už sám název napovídá, bude se jednat o analýzu výkazu cash 

flow. Nejzajímavější částí finanční analýzy je analýza poměrových neboli intenzivních 

ukazatelů, která zahrnuje analýzu likvidity, rentability, zadluženosti a v poslední řadě 

také analýzu aktivity. Dále se v teoretické části dozvíme něco o souhrnných indexech, 

konkrétně se bude jednat o Altmanův model a také o model manželů Neumaierových 

Index IN05. Na závěr je zde uvedena teorie ke SWOT analýze, která je také nedílnou 

součástí dokumentu finanční analýzy. 

Třetí část se věnuje jednotlivým výpočtům finanční analýzy a jejich srovnání 

s konkurenčním podnikem. Které jsou uvedeny v přehledných tabulkách pro lepší 

přehled. V této kapitole začnu srovnáním pomocí soustav ukazatelů, kam patří 

Altmanův index a index IN05, dále budu pokračovat horizontální analýzou aktiv a pasiv 

a následně vertikální analýzou aktiva a pasiv. Další srovnání proběhne za pomoci 

horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty. Poté bude následovat poměrová analýza, 

analýza rozdílových a tokových veličin.  

V předposlední části najdeme celkové zhodnocení finančního zdraví podniku. 

Zde zhodnotím finanční situaci společnosti. Prvním bodem bude analýza SWOT, 

následovat bude celkové posouzení finanční situace, rozděleno do více částí. Vývoj 

majetku, zdroj financování a vývoj tržeb. Dále zhodnocení likvidity, rentability, 

zadluženosti a aktivity, konečné bude zhodnocení finanční situace za pomocí soustav 

ukazatelů. 

Poslední část je věnována návrhům na zlepšení finančního a ekonomického 

zdraví podniku. Budu se zde věnovat opatřením pro zlepšení chodu společnosti a s tím 

související finanční situace. 
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1.1 Představení firmy 

V této kapitole představím firmu z právního a organizačního hlediska. 

Podrobnějším popisem se poté budu zabývat v kapitole samotné analýzy současného 

stavu, kde například uvedu celé výrobkové portfolio a další informace o firmě. 

1.1.1 Charakteristika a historie podniku 

Datum zápisu:  28.12.2001 

Obchodní firma:  ETIFLEX, s.r.o. 

Sídlo:    Břeclav, Národních Hrdinů 17 č.p.388, PSČ 690 02 

Identifikační číslo:  26270366 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitála: 200 000,- Kč (12) 

 

Historie firmy 

Tiskárna Blažej Pálka byla založena v roce 1991. Tehdy byla první soukromou 

ofsetovou tiskárnou působící v břeclavském regionu. Jako první stroj, kterým byla 

tiskárna vybavena, byl knihtiskový stroj Grafopress. 

S intenzivním rozvojem podnikání a s tím spojenými požadavky na tisk reklamy 

bylo zapotřebí strojního ofsetového vybavení, které nejen kvantitativně, ale hlavně 

kvalitativně uspokojí i nejnáročnější klientelu. Tímto si tiskárna vydobyla své stálé 

postavení na konkurenčním trhu. 

Po deseti letech nepřetržité práce, neustálém zdokonalování a rozšiřování 

strojového parku, roku 2001, investovala firma do nákupu nové technologie – 

flexotiskového stroje. Tak vznikla nová dceřinná společnost Etiflex, s.r.o., jejímž 

vlastníkem je také pan Blažej Pálka. V průběhu roku 2003 až doposud se tiskárna 

ETIFLEX, s.r.o. začíná úzce specializovat na výrobu vinných etiket. 

V roce 2007 odchází doposud jediný majitel obou tiskáren pan Blažej Pálka do 

penze a jednotlivé firmy přepisuje na své dcery s manžely. Majiteli Tiskárny Pálka 

(ofset) jsou manželé Mrázovi, tiskárnu Etiflex, s.r.o. (flexotisk) vlastní manželé 

Hotařovi. Převod firem přináší nový způsob řízení se zaměřením na marketing, 

sponzoring, rozvoj zaměstnanců a péči o zákazníka. 



 

14 

 

Cílem a smyslem obou manželů je pokračovat v dobře rozvinuté rodinné firmě 

směrem ke kvalitě, spolehlivosti a spokojenosti zákazníka i v dalších letech. (11) 

1.1.2 Organizační struktura firmy 

 

Obrázek 1 - Organizační struktura firmy (11) 

Firmu vlastní jeden majitel. Za společnost jednají dva jednatelé. Jednatelé 

vykonávají současně funkci obchodníků, vedoucích výroby a grafického úseku. Hlavní 

náplní je akvizice, příprava cenových nabídek, plánování výrobní kapacity, přijímání 

objednávek, pořizovaní výrobního materiálu, uzavírání smluv, kontrola pohledávek  

a závazků. S ohledem na velikost společnosti jsou účetní a personální služby zajištěny 

dodavatelsky. Působnost firmy je regionální, tudíž jednatelé se musí jako společnost 

začlenit do společenského a kulturního dění, hlavně formou sponzoringu. Asistentka 

v rámci výše uvedených aktivit dostává dílčí úkoly, tak aby jednatelé společnosti nebyli 

zatížení denní jednoduchou operativou. Úkolem grafika je zpracovat myšlenky 

zákazníků, kteří nepřinesou konečnou podobu produktu, nebo upravuje zákazníkem 

předané podklady pro výrobu. Výrobní zaměstnanci pracují na základě výrobního plánu  

a technologického listu. 

 

 

Majitel 

Asistentka 
Vedoucí 

(Jednatelé) 

Grafik 
Výrobní 

zaměstnanci 

Obchodní 
zástupci 
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1.1.3 Životní cyklus zakázky a IT vybavení ve společnosti 

 

Obrázek 2 - Průběh zakázky (11) 

Poptávka vznikne na základě aktivity jednatele společnosti, kdy při obchodním 

jednání získá zájem zákazníka, nebo se stávající zákazník obrací opakovaně. Jednání 

probíhají často na osobní úrovni, ale k předání podkladů pro stanovení cenové nabídky 

dochází nejčastěji e-mailem.  

Dalším krokem v průběhu procesu je zpracování grafického návrhu etiket, 

samolepek apod. V tomto procesu zákazník a grafik spolupracují na finální verzi 

produktu opakovanými korekturami až po schválení.  
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Jakmile je známá konečná podoba produktu, zpracuje jednatel finální cenovou 

nabídku, kterou předložení zákazníkovi ke schválení. Dalším krokem je objednávka 

zákazníka, která obsahuje množství, technické parametry, termín a místo dodání. 

Zakázka je zaplánována a následně zařazena do tisku. Tiskaři pracují s tzv. 

technologickým listem, kde je uvedeno následující: náklad, formát, barevnost, použitý 

materiál, termín výroby, termín expedice a způsob balení. 

Posledním článkem výrobního procesu je expedient, který opatří zakázku 

dodacím listem. Tento dodací list potvrzuje zákazník při převzetí výrobků a slouží 

později jako příloha k faktuře.  

IT řešení ve společnosti je decentralizované, každý uživatel má svůj hardware, 

který však není spojen do globální vnitropodnikové sítě. Společnost využívá systému 

Microsoft Windows a každý zaměstnanec má na svém PC řadu potřebných programů, 

jako je například Microsoft Office, Adobe nebo taky nástroje sady AutoCAD. 

Kalkulační program byl firmě vytvořen na míru, ale není propojen sítí nebo nějakým 

cloudovým řešením, kde by se projevovali změny jednoho uživatele i druhému 

uživateli, bez nutnosti přehrávání záloh nebo souborů k tomuto určených. Záloha dat ve 

společnosti probíhá za pomoci nosičů dat. Vytvořená data se po určitém intervalu 

vypalují na CD nebo DVD. 

 

1.2 Předmět podnikání a výrobní sortiment 

V této kapitole se budeme zabývat, tím jaký je výrobní sortiment společnosti, 

který si podrobně rozebereme, dále na jaké trhy se zaměřuje a hlavně jaké má největší 

zákazníky. Podrobný popis těchto dlouholetých zákazníků se nám bude hodit k odhadu 

budoucího vývoje tržeb společnosti Etiflex. 

 

Předmětem podnikání je: 

- polygrafická výroba 

- vydavatelská a nakladatelská činnost 

- zprostředkování obchodu 
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Výrobní sortiment: 

- grafické etikety 

- samolepící etikety 

- termoetikety  

- termotransférové etikety 

- potisk rozměrově stálých fólií (11) 

 

1. Grafické etikety 

Jsou to barevné samolepící etikety, které se používají k označování výrobků 

prakticky ve všech oborech – potravinářský, chemický, kosmetika, … Vzhledem  

k výrobním nákladům se používají zejména při výrobě středních  

a větších sérií. Etikety mohoubýt tištěny na obyčejném papíře s jednou 

či dvěma barvami, nebo s tiskem náročné grafiky na speciálních 

papírech. Tvary etiket mohou být jednoduché (čtverec, obdélník, 

kolečko) nebo přizpůsobené k tvaru výrobku – atypické tvary etiket. 

Obrázek 3 - Etiketa Bravil (11) 

 

2. Samolepící etikety 

Plnobarevné i jednobarevné, na samolepící papír mat i vysoký lesk (vhodné 

hlavně pro vinaře). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Viněty na lahve (11) 
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3. Termoetikety 

Termoetikety se vyrábí z materiálů s termocitlivou vrstvou, 

která při zahřátí zčerná. Této vlastnosti se využívá k tisku bez 

barviva nebo pásky. Termoetikety, se používají pro krátkodobé 

označování zboží např. čárovým kódem, cenou, hmotností, atd. Pro 

dlouhodobé používání nejsou vhodné, protože na světle časem 

zežloutnou.   

Obrázek 5 - Termo etiketa (11) 

 

4. Termotransferové etikety 

Etikety bez tisku (bílé etikety) 

mají uplatnění jak v logistice,  

tak i v ostatních odvětvích výroby  

a obchodu, kde je zapotřebí 

označovat zboží měnícími se údaji. 

Tyto tikety se mohou potiskovat 

jednotlivě nebo v malých sériích.  

     Obrázek 6 - Transferové etikety (11) 

 

5. Potisk rozměrově stálých fólií 

Rozměrově stálými fóliemi se rozumí například 

potisk PVC materiálů. Potisknutý PVC se dále zpracovává a 

vyrábí se z něj záklopky na víno (kapsle na hrdle láhve). 

Jedná se také o potisk hliníkových fólií určených pro 

potravinářský průmysl.  

 

      Obrázek 7 - Rozměrově stále folie (11) 
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1.3 Významní zákazníci a odhad budoucích tržeb 

Společnost se nejvíce soustředí na výrobu etiket pro vinařský průmysl. Další 

velký význam má pro společnost výroba termo etiket pro označení zboží 

v potravinářském průmyslu, a také výroba etiket pro drogistický trh. Jelikož firma sídlí 

na Jižní Moravě a zde víno produkuje skoro každý plnoletý občan, největší odbyt svých 

výrobků firmě zajišťují velké potravinářské společnosti a také producenti velkého 

objemu vína. 

Firmy jako COOP Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, Vinné sklepy Valtice 

a.s., nebo Moravíno spol. s r.o., jsou největšími odběrateli produktů z flexotiskové 

produkce společnosti Etiflex.  

 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově je v současném období největší ryze 

českou obchodní společností regionu Podluží. Průběžně modernizuje svou obchodní síť 

včetně velkoobchodního skladu v Hustopečích. Přes konkurenci, především 

zahraničních řetězců, zůstává i v současném období prosperujícím družstvem.  

 

V současnosti provozuje celkem: 

87 maloobchodních jednotek, z toho: 

5 supermarketů většího typu 

8 supermarketů menšího typu 

31 prodejen smíšeného zboží většího typu 

31 prodejen smíšeného zboží menšího typu 

9 malých prodejen smíšeného zboží 

3 průmyslové prodejny. (9) 

         Obrázek 8 - COOP (9) 

MORAVÍNO s.r.o., svým objemem patří mezi středně velké výrobce vína. 

Odpovědným přístupem ke kvalitě, ke kterému zavazuje genius loci Valtic, se již před 

mnoha lety zařadila mezi prvotřídní firmy s následně velmi dobrým postavením na trhu. 

O tom svědčí ocenění jejich vín titulem Champion na prestižních celostátních  

a mezinárodních výstavách. Hospodaří na vlastních a pronajatých vinicích o rozloze 15 

ha. Moravíno s.r.o. nabízí svá vína pro gastronomii, privátní archívy, specializované 

prodejny a vinotéky. (14) 
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VINNÉ SKLEPY VALTICE A.S. v současné době zpracovává akciová společnost 

Vinné sklepy Valtice kolem 5 000 tun vinných hroznů ročně. Pěstují nejkvalitnější 

odrůdy: Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, šedé a modré, Ryzlink vlašský, Veltlínské 

zelené, Sylvánské zelené, Muler Thurgau, Sauvignon, Tramín, Svatovavřinecké, 

Frankovku a další, celkem 15 odrůd. Společnost Vinné sklepy Valtice je i v současnosti, 

tak jako tomu bývalo v minulosti, největším pěstitelem vinné révy na území České 

republiky. Je kapitálově propojena s akciovou společností Vinofrukt Dolní Dunajovice, 

která hospodaří na 420 hektarech vinic. Společnost je taktéž významným vývozcem 

valtických vín do zahraničí, především Kanady, Velké Británie, SRN a dalších. (15) 

 

Firma Etiflex podle mého pohledu má do budoucna postaráno o odběr své 

produkce, protože jejími odběrateli jsou společnosti, které jsou zaměřeny na potraviny  

a alkoholické nápoje. Z výkazů jednotlivých firem je patrné, že neztrácejí nic ze svého 

podílu na trhu. Konkrétně COOP jednota Mikulov, její tržby se pohybují každý rok 

kolem jedné miliardy korun. Firmy, které se soustředí na produkci vinných produktů, 

jsou do jisté míry limitovány klimatickými podmínkami, které mají velký vliv na úrodu 

vinné révy. Ale i přes toto všechno z účetních výkazů vyplývá, že jejich produkce má 

stoupající trend. Určitě je to zapříčiněno technologickým vývojem postřiků a dalších 

podpůrných látek na ochranu vinné révy. Čím bude větší úroda, tím více bude potřeba 

lahví, které potiskne firma Etiflex.  

1.4 Analýza současného stavu - Porterova analýza 

Porterův model pěti sil patří k nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu 

konkurenčního prostředí podniku. Tvůrcem této analýzy je profesor Michael Eugene 

Porter. Model se snaží odvodit sílu konkurence v analyzovaném odvětví a tím pádem 

také ziskovost daného sektoru trhu. Vychází z předpokladu, že míra konkurenční 

rivality je formována těmito faktory: 

- Hrozba nově vstupujících firem 

- Vyjednávací vliv odběratelů 

- Hrozba substitučních výrobků nebo služeb 

- Vyjednávací vliv dodavatelů 

- Soupeření mezi existujícími firmami (8) 
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Hrozba nově vstupujících firem 

Vstup pro nové konkurenty není úplně nereálný. Každý nově vstupující subjekt, 

ale musí počítat s vysokou vstupní investicí do výrobního zařízení, výrobních prostor  

a kvalifikovaných zaměstnanců. Hlavní rizikem ovšem zůstává regionální trh, který je 

v dnešní době stagnující a nepřináší nové možnosti. Hlavní úsilím by bylo přetažení 

zákazníků od konkurence. Hlavní hrozba je snížení cenové hladiny produktů. 

 

Vyjednávací vliv odběratelů 

Odběratelé společnosti Etiflex jsou z převážné většiny malí vinaři. Tato skupina 

zákazníků dříve o cenách příliš nevyjednávala, což se v poslední době začíná měnit  

a snaží se snížit svoje náklady snížením cen etiket. Velké vinařské společnosti mají 

s ohledem na objem a plánovanost výroby příznivější ceny, než malí vinaři. 

 

Hrozba substitučních výrobků nebo služeb 

Substituční efekt v tomto odvětví velmi těžko uvidíme. V dnešní době se 

z kvalitního vína stává fenomén, nelze předpokládat, že by se toto kvalitní víno začalo 

převážně konzumovat z plastových lahví nebo krabic. V dnešní době rostou požadavky 

na informovanost zákazníka, tak nelze předpokládat, že by se balené maso a uzeniny 

neopatřovali etiketami.  

 

Vyjednávací vliv dodavatelů 

Největší položkou v ceně produktu je materiál, na který je tištěno např. papír 

nebo fólie. Dodavatelé těchto materiálů mohou ovlivnit svými cenami konečnou cenu 

výrobku. Tento trh je mnohdy uměle regulován velkými papírnami tím, že dochází 

k fúzi papíren a následnému zavření výrobních závodů čímž se sníží nabídka a zvýší se 

cena materiálu.   

 

Soupeření mezi exitujícími firmami 

Společnost nemá ve Slovácké a Mikulovské vinařské oblasti žádného přímého 

konkurenta. Nejbližší konkurent se nachází v městě Brně a jeho trhem jsou spíše 

Znojemské a Velkopavlovické vinařské oblasti. 
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2 Teoretická východiska práce 

V kapitole s názvem teoretická východiska práce uvedu všechny potřebné 

faktory, které souvisí s tématem finanční analýzy. Podrobný popis a definice všech 

ukazatelů, indexů a procesů. 

 

2.1 Historie finanční analýzy 

Se vznikem peněz je pravděpodobně spjat i původ finanční analýzy. 

Z dostupných pramenů je zřejmé, že vlastí finanční analýzy jsou Spojené státy 

americké, nicméně v počátcích se jednalo pouze o teoretické práce, které s praktickou 

analýzou neměli nic společného. Praktická forma analýzy je využívána pouze několik 

desetiletí. Její využití se měnilo ruku v ruce s postupem časové osy a velký zlom nastal 

s vynalezením výpočetní techniky, neboť v tom smyslu se změnily i matematické 

principy a důvody, které vedly k jejich sestavování.  

S počátkem minulého století se v Čechách poprvé objevil pojem „analýza 

bilanční“ ve spise Bilance akciových společností, které sepsal prof. Dr. Pazourek. Často 

se tento pojem objevoval v období před druhou světovou válkou. Po druhé světové 

válce se začal objevovat pojem „finanční analýza“ pro rozbor finanční situace podniku, 

odvětví nebo státu, i když v našich podmínkách se tohoto pojmu začíná hojně používat 

až po roce 1989. (5) 

 

2.2 Podstata a definice finanční analýzy 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou 

obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení 

firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek.  

Hlavní smyslem finanční analýzy je získávání kvalitních informací pro 

rozhodování o fungování podniku. Aby se dalo zhodnotit finanční zdraví podniku, musí 

být data podrobena finanční analýze. Samotná analýza spočívá v kvalitním zpracování 

účetních výkazů a následném propočtu náležitých ukazatelů. Z položek rozvahy, výkazu 

zisků a ztrát a z přehledu peněžních toků lze vyčíst nespočet finančních údajů, které 

slouží právě jako přesné podklady pro výpočty ukazatelů. (4) 
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Finanční analýza má svůj smysl z časového pohledu ve dvou rovinách:  První 

rovinou je fakt, že se ohlížíme do minulosti a máme šanci hodnotit, jak se firma vyvíjela 

až do současnosti, přičemž kritérií ohodnocení je možno nalézt celou řadu. Druhou 

rovinou je fakt, že finanční analýza nám slouží jako základ pro finanční plánování ve 

všech časových rovinách. Umožní nám proto jak plánování krátkodobé, spojené 

s běžným chodem firmy, tak i plánování strategické související s dlouhodobým 

rozvojem firmy. Pracujeme-li s daty ex post, hodnotíme firemní minulost a máme 

podklady pro zpracování finanční analýzy. Výsledky finanční analýzy jsou pak 

zpravidla výchozími (vstupními) údaji pro finanční plánování.  

Finanční analýzu si můžeme představit jako rozbor kterékoliv činnosti, 

v souvislosti s níž je možné uvažovat o čase a penězích. Finanční analýza jako taková 

neslouží pouze jako podklad pro interní potřeby firmy, ale je velmi žádaná  

i externími skupinami. Podrobně zpracovaná finanční analýza je hojně využívána 

především investory, bankovními institucemi z hlediska bonity, či třeba jako podklad 

pro věřitele nebo zaměstnance. Z interního hlediska je nejdůležitější pro management 

firmy. Manažeři na základně výsledků finanční analýzy rozhodují o budoucnosti firmy  

a volí kroky, které jsou pro ni největším přínosem. Dokáží přesně zhodnotit, ve kterých 

oblastech má firma rezervy či dokonce potíže, a ve kterých se jí naopak daří. (5) 

 

 

Obrázek 9 - Uživatelé finanční analýzy a její zaměření (5) 

Uživatelé finanční analýzy 

Management 

 - provozní analýza 

 - řízení zdrojů 

 - ziskovost 

Věřitel 

 - likvidita 

 - zadluženost 

Vlastník 

 - ziskovost 

 - kapitálové výnosy 

 - tržní ukazatele 
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Management v krátkém časovém horizontu sleduje primárně platební schopnost 

podniku, z hlediska provozní analýzy je zkoumána zejména struktura zdrojů a finanční 

nezávislost podniku, ale je také patrné, že velmi důležitou položkou finanční analýzy je 

ziskovost, neboť management se zcela přirozeně ze svého jednání zodpovídá 

vlastníkům firmy.  

Vlastníci (nebo také investoři) si finanční analýzou ověřují, zda prostředky, které 

investovali, jsou náležitě zhodnocovány a řádně využívány. Z jejich hlediska je pak 

základním cílem maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu společnosti, zajímá je 

vývoj tržních ukazatelů, ukazatelů ziskovosti a vztah peněžních toků k dlouhodobým 

závazkům. 

Z hlediska věřitelského můžeme na analýzu nahlížet dvojím způsobem. Hledisko 

bank jako věřitelů je většinou nejdůležitější sledování dlouhodobé likvidity  

a hodnocení ziskovosti v dlouhém časovém horizontu. Důležitá je rovněž schopnost 

tvorby finančních prostředků a stabilita jejich toků. Z hlediska krátkodobých věřitelů 

uvažujeme o možnosti ověřit si možnost a reálnost plnění uzavřených smluv, tedy 

platební schopnost, strukturu oběžných aktiv (jako možných zdrojů finančních 

prostředků) a krátkodobých závazků a samozřejmě také průběh cash flow.  

Z uvedených skutečností je zřejmé, že rozhodujícím hlediskem pro volbu 

metody finanční analýzy bude kromě jiných aspektů také cílová skupina, pro niž jsou 

výsledky analýzy pracovávány. (2) 

 

2.3 Podklady finanční analýzy 

Kvalitní informace podmiňují kvalitně zpracovanou finanční analýzu, která do 

značné míry závisí na použitých vstupních informacích. Měly by být nejen kvalitní, ale 

také zároveň komplexní. Důvodem tohoto tvrzení je fakt, že je nutno podchytit všechna 

data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního 

zdraví podniku. 

Finanční analýza vychází z různých informačních zdrojů. Obecně je možné je 

rozdělit na interní a externí. Interní zdroje se bezprostředně dotýkají analyzovaného 

podniku, nicméně ne všechny jsou veřejně dostupné. K veřejně dostupným zdrojům, 

které se běžně používají pro zpracování finanční analýzy, patří data z účetní závěrky 
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účetních jednotek. Podle zákona o účetnictví zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku  

a ztráty a přílohu, ve které je zahrnut přehled o peněžních tocích a přehled o změnách 

vlastního kapitálu. Kromě těchto zdrojů dat patří k interním zdrojům údaje 

z vnitropodnikového účetnictví, podnikové statistiky, podklady z úseku práce a mezd, 

vnitřní směrnice podniku.  

Pro to, abychom mohli úspěšně začít zpracovávat finanční analýzu, jsou důležité 

zejména základní účetní výkazy:  

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 výkaz o tvorbě použití peněžních prostředků (výkaz cash flow). (5) 

2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Zachycuje bilanční 

formou stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich 

financování (pasiva) vždy k určitému datu. Rozvaha se zpravidla sestavuje 

k poslednímu dni hospodářskéhoroku. Při analýze rozvahy budeme sledovat zejména: 

 stav a vývoj bilanční sumy 

 strukturu aktiv 

 strukturu pasiv 

 relaci mezi složkami aktiv a pasiv. 

Při finanční analýze jde především o majetkovou a finanční strukturu podniku. 

Základní členění je následující: 

Tabulka 1 - Struktura rozvahy (4) 

Rozvaha k 31. 12. 20XX 

Aktiva (majetková struktura) Pasiva (finanční struktura) 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Krátkodobý majetek Cizí kapitál 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

Aktiva – majetek firmy 

Podrobná struktura aktiv představuje majetkovou strukturu. Aktiva jsou v širším 

pojetí chápána jako výše ekonomických zdrojů, jimiž podnik disponuje v určitém 
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časovém období. Základním hlediskem členění aktiv je doba jejich upotřebitelnosti, 

tedy členění podle likvidity. 

Tabulka 2 - Struktura strany aktiv rozvahy (13) 

Označení AKTIVA             Číslo 

řádku 

  AKTIVA CELKEM                       (ř. 02 + 03 + 07 + 12)  001 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 

B. Dlouhodobý majetek                                         (ř. 04 až 06) 003 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 004 

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek 005 

B. III.    Dlouhodobý finanční majetek 006 

C. Oběžná aktiva                                                 (ř. 08 až 11) 007 

C. I.    Zásoby 008 

C. II.    Dlouhodobé pohledávky 009 

C. III.    Krátkodobé pohledávky 010 

C. IV.    Krátkodobý finanční majetek 011 

D. I.    Časové rozlišení 012 

 

Pohledávky za upsaný základní kapitál zachycuje stav nesplacených akcií 

nebo podílů jako jednu z protipoložek základního kapitálu. Velmi často bývá tato 

položka nulová, jsou to pohledávky za jednotlivými upisovateli – společníky, akcionáři, 

členy družstva. 

Dlouhodobý majetek je tvořen dlouhodobým hmotným majetkem, 

dlouhodobým nehmotným majetkem a dlouhodobým finančním majetkem. Tento 

majetek slouží podniku dobu delší než jeden rok, postupně se opotřebovává a tvoří 

podstatu majetkové struktury. Dlouhodobý nehmotný majetek ve většině případů 

zahrnuje zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu, software, různá ocenitelná 

práva a goodwill s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Dlouhodobý hmotný majetek 

tvoří pozemky, budovy, stavby, samostatné movité věci s dobou použitelnosti nad jeden 

rok. U dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku je velmi důležité všímat si jeho 

stáři. Stáří majetku lze poznat z rozvahy. Opotřebení majetku je vyjádřeno v odpisech. 

Odpisy jsou významnou nákladovou položkou, snižují zisk podniku a slouží tak jako 

interní zdroje financování. Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje nakoupené obligace, 

vkladové listy, termínové vklady a půjčky poskytnuté jiným podnikům splatnost tohoto 
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majetku musí být delší než jeden rok. Dlouhodobý finanční majetek se neodepisuje, 

protože časem nedochází k jeho opotřebení. (2) 

Oběžná aktiva představují krátkodobý majetek, který je v podniku přítomen 

v různých podobách a je stále v pohybu. Oběžný majetek se obrací velmi rychle. 

Zásoby představují skladový materiál, nedokončené výrobky, polotovary vlastní 

výroby, hotové výrobky vlastní výroby a zboží zakoupené k dalšímu prodeji. 

Pohledávky jsou tříděny z hlediska času na krátkodobé a dlouhodobé  

a z hlediska účelu na pohledávky z obchodního styku, pohledávky ke společníkům atd. 

Dlouhodobé pohledávky jsou součástí oběžného majetku, i když mají dobu splatnosti 

delší než jeden rok. Krátkodobý finanční majetek zahrnuje cenné papíry obchodovatelné 

na peněžním trhu. Časové rozlišení zachycuje zůstatky účtů časového rozlišení nákladů 

příštích období a příjmů příštích období. (2) 

Pasiva – zdroje financování firmy 

Stranu pasiv můžeme také označit za stranu zdrojů financování. Není členěna 

podle času, jak tomu bylo u aktiv, ale z hlediska vlastnictví zdrojů financování. 

Finanční struktura podniku představuje strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je 

financován majetek firmy. 

Tabulka 3 - Struktura strany pasiv rozvahy (13) 

Označení PASIVA           Číslo 

řádku 

  PASIVA CELKEM                            (ř.14 + 20 + 25) 013 

A. Vlastní kapitál                                                 (ř. 15 až 19) 014 

A.  I. Základní kapitál 015 

A.  II. Kapitálové fondy 016 

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 017 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let 018 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 019 

B. Cizí zdroje                                                       (ř. 21 až 24) 020 

B.  I. Rezervy 021 

B.  II. Dlouhodobé závazky 022 

B.  III. Krátkodobé závazky 023 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 

C.  I. Časové rozlišení 025 
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Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, kapitálovými fondy, rezervními 

fondy a ostatními fondy tvořenými ze zisku a dále vytvořeným výsledkem hospodaření 

minulých let i běžného účetního období. Základní kapitál představuje část vlastního 

kapitálu, která vzniká při založení podniku – jde o upsaný kapitál. V případě 

vykazování ztráty, která se neuhradí jinou formou, dochází k vynucenému snížení 

základního kapitálu. Kapitálové fondy představují externí kapitál, který podnik získal 

zvnějšku. Patří sem zejména emisní ážio, oceňovací rozdíly. Rezervní fondy, nerozdělný 

fond a ostatní fondy ze zisku jsou fondy tvořené interně ze zisku. Patří sem rezervní 

fond, statutární fond, sociální fond atd. Výsledek hospodaření minulých let představuje 

část zisku, která nebyla použita do fondů či na výplatu podílů na zisku a převádí se do 

dalšího období.  

Cizí zdroje jsou významnou položkou finanční struktury podniku. Patří k nim 

rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Rezervy jsou tvořeny na 

vrub nákladů podniku. Představují částku, kterou bude muset podnik v budoucnosti 

vydat – jde tedy o budoucí závazky. Rezervy upravené zákonem o rezervách jsou 

odčitatelné pro účely zdanění zisku. Dlouhodobé závazky jsou ve finanční struktuře 

závazky z obchodního styku delší než jeden rok. Krátkodobé závazky představují 

závazky vůči dodavatelům kratší než jeden rok. Například krátkodobé směnky k úhradě, 

krátkodobé zálohy od odběratelů, ještě sem patří, závazky vůči zaměstnancům či 

společníkům. Bankovní úvěry a výpomoci zahrnují úvěry dlouhodobého charakteru, 

běžné úvěry a krátkodobé finanční výpomoci. Poslední položkou finanční struktury je 

časové rozlišení. Zachycuje zůstatek výdajů příštích období a zůstatky výnosů příštích 

období. (2) 

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření za určité 

období. Zachycuje pohyb nákladů a výnosů. Sleduje se u něj struktura výkazu, jeho 

dynamika, respektive dynamika jednotlivých položek. Tento účetní výkaz se sestavuje 

pravidelně jednou ročně nebo i v kratších intervalech. V analýze výkazu zisků a ztrát 

obvykle hledáme odpověď na otázku, jak jednotlivé položky výkazu ovlivňují nebo spíš 

ovlivňovali výsledek hospodaření. Ve struktuře výkazu zisků a ztrát je možno nalézt 

několik stupňů výsledku hospodaření. Jednotlivé výsledky se od sebe liší tím, jaké 

náklady a výnosy do jejich struktury vstupují. Výsledek hospodaření členíme na (5): 
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 VH provozní  

 VH finanční 

 VH za běžnou činnost 

 VH mimořádný 

 VH za účetní období (EAT) 

 VH před zdaněním (EBIT) 

Tabulka 4 - Struktura výkazu zisku a ztráty (13) 

Označení TEXT Číslo 

a b   
řádku 

c 

I. Tržby za prodej zboží  01 

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 02 

+ Obchodní marže  ( ř. 01 - 02 ) 03 

II. Výkony   04 

B.   Výkonová spotřeba    05 

+ Přidaná hodnota  ( ř. 03 + 04 - 05 ) 06 

C.   Osobní náklady 07 

D.   Daně a poplatky 08 

E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 09 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 

F.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11 

G.     
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období ( + / - ) 
12 

IV. Ostatní provozní výnosy 13 

H.   Ostatní provozní náklady 14 

V. Převod provozních výnosů 15 

I.   Převod provozních nákladů 16 

* 
Provozní výsledek hospodaření   

17 
( ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16 ) ) 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 19 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 

VIII. Výnosy z krátkoodobého finančního majetku 21 

K.   Náklady z finančního majetku 22 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 

L.   Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 

M.   Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti ( + / - ) 25 

X. Výnosové úroky 26 

N.   Nákladové úroky 27 
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Nejdůležitější položkou je výsledek hospodaření za provozní činnost, který lze 

takto označit proto, že odráží schopnost firmy ze své hlavní činnosti vytvářet kladný 

výsledek hospodaření. Provozní výsledek hospodaření je složen (5): 

 Z prodeje zboží 

 Z prodeje investičního majetku a materiálu 

 Z ostatní provozní činnosti  

První řádek výkazu zisku a ztráty obsahuje tržby za prodané zboží. K této 

položce se velmi úzce vztahuje následující řádek náklady na prodané zboží, který 

zahrnuje pořizovací cenu prodaného zboží. Rozdílem těchto položek je obchodní marže 

podniku. Aby mělo smysl podnikat, měla by obchodní marže samozřejmě dosahovat 

kladných hodnot. 

Dalším řádkem výkazu zisku a ztráty jsou výkony, které obsahují: 

 tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb; 

 změnu stavu zásob vlastní činnosti, tj. nedokončené výroby, polotovarů, 

výrobků a zvířat; 

 aktivace, v této položce je hodnota aktivovaných nákladů zejména na 

zásoby a dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní 

činností.  

 K výkonům se pojí položka výkonová spotřeba, která obsahuje zejména náklad 

na materiál, energie, opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, nájemné  

a náklady na pořízení drobného nehmotného majetku.  

Další položkou je přidaná hodnota, kterou lze vyjádřit následovně: 

 

Přidaná hodnota = Obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba 

 

Přidaná hodnota vyjadřuje hodnotu přidanou zpracováním, tzv. hodnotu, kterou podnik 

přidá svou činností k hodnotě nakupovaných meziproduktů. Představuje ocenění 

výrobních faktorů podniku a vytvořený zisk. Pozitivně je hodnoceno zvyšování přidané 

hodnoty. (4) 

Základní rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisků a ztráty je v tom, že zatímco 

rozvaha zachycuje aktiva a pasiva k určitému časovému okamžiku, výkaz zisku a ztráty 

se vztahuje vždy k určitému časovému intervalu. Výkaz zisků a ztráty obsahuje tokové 
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veličiny, které jsou založeny na kumulativní bázi a jejich změny v čase nemusí být 

rovnoměrné. Velkým problémem je fakt, že nákladové a výnosové položky se neopírají 

o skutečné peněžní toky. (5) 

2.3.3 Výkaz cash flow 

Výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) 

s jejich využitím (výdaji) za určité období. Slouží k posouzení skutečné finanční 

situace. Odpovídá na otázku: Kolik peněžních prostředků podnik vytvořil a k jakým 

účelům je vynaložil? 

V České republice je o výkaz velmi mladý a krátkou dobu používaný, neboť 

podle dostupných pramenů byl poprvé sestavený v roce 1993 nepřímou metodou.  

Přehled o peněžních tocích podává informace o peněžních tocích v průběhu 

účetního období. Peněžními toky rozumíme přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Za peněžní prostředky se považují 

peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtu včetně případného 

pasivního zůstatku běžného účtu a peníze na cestě. Peněžními ekvivalenty se rozumí 

krátkodobý likvidní majetek, který je možno s nízkými dodatečnými transakčními 

náklady přeměnit v předem známou peněžní částku a u něhož se nepředpokládají nějak 

zvlášť významné změny hodnoty v čase. (4, str. 34) 

Výkaz je možné rozdělit na tři základní části: 

 provozní činnost 

 investiční činnost 

 finanční činnost 

Nejdůležitější částí je provozní činnost. Tato část nám umožňuje zjistit, do jaké 

míry výsledek hospodaření za běžnou činnost odpovídá skutečně vydělaným penězům  

a jak je produkce peněz ovlivněna změnami pracovního kapitálu a jeho složkami.  

Oblast investiční činnosti nám ukazuje nejen výdaje týkající se pořízení 

investičního majetku a strukturu těchto výdajů, ale také rozsah příjmů z prodeje 

investičního majetku. 

V oblasti finanční činnosti, ve které hodnotíme vnější financování, zejména 

pohyb dlouhodobého kapitálu a peněžní toky související s pohybem vlastního jmění.  
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Z hlediska jevového může mít tento výkaz dvě formy: bilanční formu, která 

obsahuje na jedné straně tvorbu peněžních prostředků a na straně druhé jejich využití,  

a sloupcové pojetí. Cash flow se kvantifikuje dvěma způsoby: 

 přímo – v tomto případě je přehled peněžních toků sestaven na základě 

skutečných plateb. Jednotlivé příjmy a výdaje se seskupují do předem 

vymezených položek. V případě podvojného účetnictví nejsou platby 

sledovány tak podrobně, proto je nutné je z účetních výkazů dohledat, 

specifikovat a třídit. 

 nepřímo – tato metoda vychází z výsledku hospodaření zjištěného 

v podvojném účetnictví, který transformujeme na tok peněz. (2, str. 50) 

Nejčastěji se cash flow kvantifikuje nepřímým způsobem. Výhodou sestavování výkazu 

cash flow je, že není ovlivněn metodou odpisování majetku, neboť při použití 

rovnoměrného a zrychleného odpisování účetní jednotka vykáže stejné peněžní toky, ale 

výsledek hospodaření se může lišit. Další výhodou je, že tento výkaz není zkreslován 

systémem ani výší časového rozlišení. (5) 

2.3.4 Vzájemná provázanost a souvztažnost mezi účetními výkazy 

Základem finanční analýzy je získání co nejvěrnějšího obrazu o stavu podniku, 

existující skutečnosti, které při interpretaci výsledků mohou znamenat značná úskalí. 

K nejdůležitějším úskalím patří orientace na historické účetnictví, vliv inflace, 

srovnatelnost údajů v časové řadě a s ostatními podniky a vliv nepeněžních faktorů. 

Vliv inflace má velký dopad na jednotlivé finanční výkazy. V rozvaze je vliv 

inflace přímý či zprostředkovaný u všech aktiv a pasiv. Nejpodstatněji se inflace dotýká 

vyjadřování hodnoty dlouhodobého hmotného majetku. Inflace zde postihuje zejména 

podniky se starším vybavením, u nichž je velká část investičního majetku již odepsána, 

což vede k vykazování obzvláště vysokého, avšak nereálného zisku. Externí uživatelé 

výkazů nemůžou posoudit budoucí finanční pozici, neboť je opomíjena současná 

cenová úroveň.  

Srovnatelnost údajů v časové řadě a s ostatními podniky, v tomto případě 

hovoříme o analýze časových řad a o průřezových analýzách v České republice jsou 

snadné, neboť ministerstvo financí normativně upravuje účetní závěrku a tudíž veřejně 

dostupné informace jsou velmi jednoduše srovnatelné. 
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Vliv nepeněžních faktorů se v účetních výkazech nemohou objevit přímo, ale je 

nutné je vzít v potaz jako je například kvalita pracovní síly, firemní značka, sociální 

vztahy, atd. Těmto faktorům se přikládá váha zpravidla v posuzování investic. 

Nepeněžní faktory se často hodnotí samostatně. (4) 
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Obrázek 10 - Vzájemná provázanost účetních výkazů (2) 

Mezi jednotlivým účetními výkazy existuje vzájemná provázanost. Základem je 

rozvaha, jež zobrazuje majetkovou a finanční strukturu. Významným zdrojem 

financování je výsledek hospodaření za účetní období, který je do rozvahy převzat 

z výkazu zisku a ztráty. Z hlediska majetkové struktury je důležité, jaký je stav 

finančních prostředků. Rozdíl mezi stavem finančních prostředků na začátku a na konci 

období pak dokumentuje cash flow. (2)  

 

2.4 Elementární metody finanční analýzy 

S rozvojem matematických, statistických a ekonomických věd se umožnilo, aby 

v rámci finanční analýzy vznikla celá řada metod hodnocení finančního zdraví firmy, 

které je možné aplikovat. Každá použitá metoda musí mít vždy zpětnou vazbu na cíl, 

který má splnit. Obecně platí pravidlo, čím lepší metoda, tím spolehlivější závěry, tím 

nižší riziko chybného rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch.  

Základem různých finančních analýz jsou finanční ukazatele. Ukazatele přímo 

převzaté z účetních výkazů jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách, ale aritmetickými 

operacemi můžeme získat výsledek i v jiných jednotkách, např. v jednotkách času, 

v procentech. (5) 
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Metody elementární 

Finanční analýza pracuje s ukazateli z účetních výkazů, s údaji z další zdrojů,  

a s čísly, která jsou z nich odvozena. Nejdůležitější roli sehrává časové hledisko. Je 

důležité rozlišovat stavové a tokové veličiny. U finanční analýzy je potřeba vytvářet 

časové řady, neboť jen kvalitně vedená časová řada může dát objektivní výsledky. Čím 

kratší bude doba, za kterou firma posuzuje, a čím méně informací budeme mít, tím více 

nepřesností se může při interpretaci výsledků objevit. 

Standardním členěním ukazatelů je členění na ukazatele absolutní, rozdílové  

a poměrové ukazatele. Absolutní ukazatele vycházejí přímo z posuzování hodnot 

jednotlivých položek základní účetních výkazů. Rozdílové ukazatele se vypočítávají 

jako rozdíl určité položky aktiv s určitou položkou pasiv. Poměrové ukazatele tvoří 

nejpočetnější a zároveň nejvyužívanější skupinu ukazatelů a jsou definovány jako podíl 

dvou položek, nejčastěji ze základních účetních výkazů.  

Jiným druhem členění, v současnosti daleko více používaným, je členění 

ukazatelů na extenzivní (objemové) a intenzivní (relativní).  

 

 

     Obrázek 11 - Členění finančních ukazatelů (4) 

Extenzivní ukazatele informují o obsahu, jsou proto uváděny v přirozených 

jednotkách. V případě analýzy základních účetních výkazů jde o kvantitu v peněžních 

jednotkách. Do kategorie extenzivních ukazatelů patři stavové, rozdílové, tokové  

a nefinanční ukazatele. (5) 

finanční ukazatele 

extenzivní ukazatele 

stavové rozdílové 

tokové nefinanční 

intenzivní ukazatele 

stejnorodé nestejnorodé 
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Intenzivní ukazatele přinášejí informace o míře, s jakou jsou využívány zdroje. 

Jde z pravidla o podíly dvou extenzivních, popř. tokových ukazatelů. Rozlišujeme 

stejnorodé intenzivní ukazatele a nestejnorodé intenzivní ukazatele. (4) 

 

Elementární metody lze členit do několika skupin, které však jako celek ve svém 

důsledku znamenají komplexní finanční rozbor hospodaření podniku.  

 

Obrázek 12 - Elementární metody (5) 

2.4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů v sobě zahrnuje především horizontální  

a vertikální analýzu. Horizontální a vertikální analýza jsou výchozím bodem rozboru 

účetních výkazů, měla by pomoci snadněji nahlédnout do výkazů, o nichž bychom měli 

mít již celkem dobrou představu.Představují základní východisko analýzy účetních 

výkazů a slouží nám k prvotní orientaci v hospodaření podniku. Upozorňují na 

problémové oblasti, které je potřeba podrobit podrobnějšímu zkoumání. 

Horizontální analýza (analýza trendů) se zabývá porovnáním změn položek 

jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. Abychom mohli analýzu provádět, je 

potřeba tvorby dostatečně dlouhých časových řad. Precizně vedené časové řady 

znamenají méně nepřesností. Horizontální analýza porovnává ukazatele v čase, např.  

o kolik % se změnilhospodářský výsledek oproti minulému roku. (2) 

 

Horizontální analýza = [(aktuální - předchozí)/předchozí] * 100 [%] 

Vzorec 1 - Horizontální analýza (6) 

Vertikální analýza (procentní rozbor) spočívá ve vyjádření jednotlivých položek 

účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 

100%. Pro rozbor rozvahy je obvykle za základnu zvolena výše aktiv (pasiv) a pro 

elementární metody 

analýza 
stavových 
ukazatelů 

analýza rozdílových 
a tokových 
ukazatelů 

přímá analýza 
intenzivních 

ukazatelů 

analýza soustav 
ukazatelů 
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rozbor výkazu zisku a ztráty velikost celkových výnosů nebo nákladů. Tato metoda 

usnadňuje srovnatelnost účetních výkazů s předchozím obdobím. (2) 

 

Vertikální analýza = Komponenta / Celek * 100 [%] 

Vzorec 2 - Vertikální analýza (7) 

2.4.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Analýza rozdílových a tokových ukazatelů se zabývá analýzou účetních výkazů, 

které v sobě primárně nesou tokové položky. Jde zejména o výkaz zisku a ztráty  

a výkaz cash flow, stranou není ani rozvaha.  

 

Analýza rozdílových ukazatelů často bývá označována, jako analýza fondů 

finančních prostředků. K nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní 

kapitál neboli provozní kapitál. Má-li být podnik likvidní, musí mít potřebnou výši 

relativně volného kapitálu, tzn. Přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad 

krátkodobými zdroji. (2) 

 

ČPK = Oběžná aktiva - Celkové krátkodobé závazky 

Vzorec 3 - Čistý pracovní kapitál (2) 

Další ukazatelem jsou, čisté pohotové prostředky určující okamžitou likviditu právě 

splatných krátkodobých závazků. Zahrneme-li do peněžních prostředků pouze hotovost 

a zůstatek na běžném účtu, jde o nejvyšší stupeň likvidity. Mezi pohotové peněžní 

prostředky se zahrnují i krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínové vklady, 

protože jsou v podmínkách fungujícího kapitálového trhu rychle přeměnitelné na 

peníze. (2) 

 

ČPP = Pohotové finanční prostředky – Okamžitě splatné závazky 

Vzorec 4 - Čisté pohotové prostředky (2) 

Analýza cash flow vyjadřuje a poměřuje vnitřní finanční sílu podniku, tj. 

schopnost vytvářet z vlastní hospodářské činnosti přebytky použitelné k financování 

existenčně důležitých potřeb – úhrady závazků, výplaty dividend či financování 

investic. (4) 
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2.4.3 Analýza poměrových (intenzivních) ukazatelů 

Základním nástrojem finanční analýzy jsou ukazatele poměrové. Analýza 

účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejoblíbenějších metod 

především proto, že umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci v podniku. 

Podstatou poměrového ukazatele je, že dává do poměru různé položky rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty, případně cash flow. Lze rozlišovat různé skupiny poměrových ukazatelů, 

které jsou vidět na obrázku.  

 

 

Obrázek 13 - Členění poměrových ukazatelů z hlediska výkazů (5) 

Toto členění je postaveno na logických základech, neboť každá skupina je 

zaměřena na jeden ze tří hlavních účetních dokladů, které máme k dispozici pro 

finanční analýzu. Ukazatele struktury majetku a kapitálu jsou konstruovány na základě 

rozvahy a nejčastěji se vztahují k ukazatelům likvidity, neboť zkoumají vzájemný vztah 

rozvahových položek, které svědčí o vázanosti zdrojů financování v různých položkách 

majetku podniku. Velmi důležité jsou ukazatele zadluženosti, které hodnotí kapitálovou 

strukturu firmy. Ukazatele tvorby výsledku hospodaření vycházejí primárně z výkazu 

zisku a ztráty a zabývají se strukturou nákladů a výnosů a strukturou výsledku 

hospodaření podle oblasti, ve které byl tento výsledek generován. Ukazatele na bázi 

peněžních toků analyzují faktický pohyb finančních prostředků a bývají velmi často 

součástí analýzy úvěrové způsobilosti. (4) 

2.4.3.1 Ukazatele likvidity 

Abychom správně pochopili výklad dané problematiky, je důležité objasnit si 

význam pojmů, které vstupují v dané oblasti. Nejdůležitějším je bezesporu likvidita. 

poměrové 
ukazatele 

ukazatele 
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a kapitálu 
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ukazatele tvorby 
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Likvidita určité složky představuje vyjádření vlastnosti dané složky majetku rychle  

a bez velké ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost. Každá z cílových skupin 

bude preferovat jinou úroveň likvidity. Likvidita je důležitá z hlediska finanční 

rovnováhy firmy, neboť jen dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým 

závazkům. Na druhou stranu vysoká míra likvidity je nepříznivým jevem pro vlastníky 

firmy, neboť finanční prostředky jsou vázány v aktivech.  

Obecně leze říci, že ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu toho, čím možno 

platit k tomu, co je nutno platit. (2) 

 

Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. Stupně nebo také cash 

ratio a představuje to nejužší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidnější 

položky z rozvahy.  

 

OL = Pohotové platební prostředky / Dluhy s okamžitou splatností 

Vzorec 5 - Okamžitá likvidita (4) 

Pod pojmem pohotové platební prostředky je nutné si představit sumu peněz na běžném 

účtu, na jiných účtech či v pokladně, ale také volně obchodovatelné cenné papíry, šeky. 

Součástí krátkodobých dluhů jsou i běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční 

výpomoci, které jsou v rozvaze vedeny odděleně od krátkodobých závazků v rámci 

bankovních úvěrů a výpomocí. Pro okamžitou likviditu platí doporučovaná hodnota 

v rozmezí 0,9 – 1,1. Tento interval je přejat z americké literatury. Pro Českou republiku 

bývá toto pásmo rozšiřováno v dolní mezi, kde některé prameny uvádějí hodnotu 0,6  

a podle ministerstva průmyslu a obchodu je hodnota ještě nižší, a to 0,2, která je však 

označována za hodnotu kritickou. U okamžité likvidity navíc platí, že nedodržení 

předepsaných hodnot ještě nemusí za každou cenu znamenat finanční problémy firmy. 

(4) 

 

 Pohotová likvidita je v literatuře označována jako likvidita 2. stupně nebo také 

acid test.  

 

 PL = (Oběžná aktiva – zásoby) / Krátkodobé dluhy 

Vzorec 6 - Pohotová likvidita (5) 
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Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 1 – 1,5. Při poměru menším než 1 musí 

podnik spoléhat na případný prodej zásob. Pro pohotovou likviditu platí, že čitatel by 

měl být stejný jako jmenovatel, tedy poměr 1:1, případně až 1,5:1. (5) 

 

 Běžná likvidita je likviditou 3. stupně nebo také current ratio.  

 

 BL = Oběžná aktiva / Krátkodobé dluhy 

Vzorec 7 - Běžná likvidita (4) 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku 

nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých 

závazků. Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. Tento 

ukazatel má však některá omezení – jedním z nich je například fakt, že nepřihlíží ke 

struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti a dále nebere v úvahu strukturu 

krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti. Pro běžnou likviditu platí, že hodnoty 

čitatele jsou k hodnotě jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5; někdy je také uváděna hodnota 

2 právě z důvodu existence celé řady nástrojů financování. (5) 

2.4.3.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat 

zisku použitím investovaného kapitálu. U těchto poměrových ukazatelů se nejčastěji 

vychází ze dvou základních účetních výkazů, a to z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. 

Rentabilita je vyjadřována poměrem zisku k částce vloženého kapitálu. 

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

přímo z výkazu zisku a ztráty. První kategorií je EBIT (zisk před odečtením úroků  

a daní); odpovídá provoznímu výsledku hospodaření. Ve finanční analýze se používá 

tam, kde je nutno zjistit mezifiremní srovnání. Druhou kategorií je EAT – zisk po 

zdanění nebo také čistý zisk, jde o tu část zisku, kterou můžeme dělit na zisk k rozdělení 

a na zisk nerozdělený. Ve výkazu zisku a ztráty ho nalezneme jako výsledek 

hospodaření za běžné účetní období. Kategorie čistého zisku se využívá ve všech 

ukazatelích, které hodnotí výkonnost firmy. Třetí kategorií je EBT – zisk před 
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zdaněním, tedy provozní zisk snížený nebo zvýšený o finanční a mimořádný výsledek 

hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny daně. Využijeme ho tam, kde chceme 

zjistit srovnání výkonnosti firem s rozdílným daňovým zatížením. (4) 

 

Měření rentability celkového vloženého kapitálu ROA (return on assets) nebo 

také ROI (return on investments) vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou 

schopnost nebo také produkční sílu. 

 

ROA = Zisk / Celkový vložený kapitál 

Vzorec 8 - Rentabilita celkového vloženého kapitálu (5) 

Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly 

podnikatelské činnosti financovány. Ukazatel hodnotí výnosnost celkového vloženého 

kapitálu a používá se pro měření souhrnné efektivnosti. Pod pojmem celkový vložený 

kapitál rozumíme celková aktiva. Méně jednoznačná je položka zisku. Podle toho, jaký 

zisk bude vstupovat do vzorce, budeme interpretovat i jeho výsledek. Bude-li do vzorce 

vstupovat zisk před zdaněním zvýšený o úroky (EBIT), pak má takto konstruovaný 

ukazatel své opodstatnění v případě, že nám jde o srovnání podniků s využitím 

odvětvových finančních analýz. Bude-li do vzorce vstupovat čistý zisk (EAT), pak jde  

o klasickou interpretaci rentability a jedná se o ukazatel, který je nezávislý na 

charakteru zdrojů financování. (4) 

 

Měření rentability vlastního kapitálu ROE (return on equity) vyjadřuje 

výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky podniku.  

 

ROE = Zisk / Vlastní kapitál 

Vzorec 9 - Rentabilita vlastního kapitálu (4) 

Jde o ukazatel, s jehož pomocí mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál 

reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. Co se týče vstupních 

dat, pak vlastní kapitál je položkou zcela jednoznačnou a pro kategorii zisku platí stejná 

pravidla jako pro ukazatel ROA.  
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 Je-li hodnota trvale nižší než výnosnost cenných papírů garantovaných státem, je 

podnik fakticky odsouzen k zániku. Obecně tedy platí, že by tento ukazatel měl být 

vyšší, než je úroková míra bezrizikových cenných papírů. (5) 

V souvislosti s rentabilitou vlastního kapitálu je nutno se zmínit ještě o pákovém 

efektu (leverage-faktor). Podstatou pákového efektu u ukazatelů rentability je zjištění, 

do jaké míry se změní rentabilita vlastního kapitálu, změníme-li kapitálovou strukturu. 

Je-li úroková míra cizího kapitálu nižší než rentabilita celkového kapitálu, roste 

rentabilita vlastního kapitálu při přílivu cizího kapitálu – tento faktor je označován jako 

pozitivní leverage efekt. Je-li naopak rentabilita celkového kapitálu nižší než úroková 

míra cizího kapitálu, klesá s rostoucím zadlužením výnosnost vlastního kapitálu – což je 

negativní leverage efekt. Vzorec pro leverage-faktor je: 

 

ROE = ROCE * ((ROCE * Cizí kapitál) – (Rentabilita cizího kapitálu * Cizí                

             kapitál)) / Vlastní kapitál 

Vzorec 10 - Vzorec leverage-faktor (2) 

 

ROCE = Zisk / (Dlouhodobé dluhy + Vlastní kapitál) 

Vzorec 11 - Rentabilita celkového investovaného kapitálu (4) 

Ze vzorce vyplývá, že rentabilita vlastního kapitálu se skládá z rentability celkového 

kapitálu a z diference vztažené na vlastní kapitál mezi podílem připadajícím na cizí 

kapitál z rentability celkového kapitálu a skutečně placených úroků za cizí kapitál. (5) 

  

 Dalším ukazatelem, který je běžně mezi ukazateli rentability využíván, je 

rentabilita tržeb. Rentabilita tržeb ROS (return on sales) představuje poměry, které 

v čitateli zahrnují výsledek hospodaření v různých podobách a ve jmenovateli obsahují 

tržby, opět různým způsobem upravené podle účelu analýzy.(2) 

 

ROS = Zisk / Tržby 

Vzorec 12 - Rentabilita tržeb (5) 

Do položky tržby se nejčastěji zahrnují tržby, které tvoří provozní výsledek 

hospodaření, ale je možné zahrnout tržby veškeré, zejména použijeme-li namísto 
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provozního výsledku hospodaření čistý zisk. Tento ukazatel vyjadřuje schopnost 

podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, tedy kolik dokáže podnik vyprodukovat 

efektu na 1 Kč tržeb. Někdy se mu v praxi říká ziskové rozpětí a slouží k vyjádření 

ziskové marže. Ziskovou marži je možno porovnávat s oborovým průměrem a platí, že 

jsou-li hodnoty tohoto ukazatele nižší než oborový průměr, pak jsou ceny výrobků 

poměrně nízké a náklady příliš vysoké. (4) 

2.4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Pojmem zadluženost vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá k financování 

aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. V reálné ekonomice u velkých podniků 

nepřichází v úvahu, že by podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního anebo 

naopak z cizího kapitálu. Použití výhradně vlastního kapitálu totiž jednoznačně s sebou 

přináší snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak financování výhradně 

z cizích zdrojů by bylo pravděpodobně spojeno s obtížemi při jeho získávání. (4) 

Základním ukazatelem, kterým se zpravidla vyjadřuje celková zadluženost, je 

poměr celkových závazků k celkovým aktivům, který se nazývá také ukazatel 

věřitelského rizika (debt ratio).  

 

Debt ratio = Cizí kapitál / Celková aktiva 

Vzorec 13 - Ukazatel věřitelského rizika (5) 

Obecně platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 

Věřitelé obecně preferují nízké hodnoty tohoto ukazatele. Doporučená hodnota, se 

pohybuje mezi 30 – 60 %. (2) 

K měření zadluženosti se dále používá poměru vlastního kapitálu k celkovým 

aktivům – koeficient samofinancování (equity ratio), což je doplňkový ukazatel 

k ukazateli věřitelského rizika a jejich součet by měl dát přibližně 1.  

 

Equity ratio = Vlastní kapitál / Celková aktiva  

Vzorec 14 - Koeficient samofinancování (5) 

Tento ukazatel vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti financována penězi 

akcionářů. Je považován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů 

zadluženosti. (4) 
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Proto, aby firma zjistila, zda je pro ni ještě dluhové zatížení únosné, je 

konstruován ukazatel úrokového krytí. 

 

Ukazatel úrokového krytí = EBIT / nákladové úroky 

Vzorec 15 - Ukazatel úrokového krytí (4) 

Ukazatel úrokového krytí nám udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Úrokové krytí 

ukazuje, jak velký je bezpečnostní polštář pro věřitele. V zahraničí je za doporučenou 

hodnotu označován trojnásobek nebo i více. Pokud se hodnota tohoto ukazatele 

pohybuje cca okolo 8, můžeinvestor analyzovaný podnik považovat z tohoto hlediska za 

bezproblémový. Hodnotu 4– 6 lze považovat za dobrou. Pokud však hodnota ukazatele 

klesne pod 3, je již nutná značná obezřetnost. Pod 2 jde o hodnotu značně rizikovou.(7)  

 

Dalším ukazatelem zadluženosti na bázi cash flow je doba splácení dluhů.  

 

Doba splacení dluhů = (Cizí zdroje – rezervy) / Provozní cash flow 

Vzorec 16 - Doba splacení dluhů (2) 

 

Ukazatel vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik schopen vlastními silami 

z provozního cash flow splatit své dluhy. (2) 

2.4.3.4 Ukazatele aktivity 

S pomocí těchto ukazatelů lze zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv 

v rozvaze v poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám podniku 

přiměřená, tj. zda ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat vložené 

prostředky.  

 

Obrat aktiv = Tržby / Aktiva 

Vzorec 17 - Obrat aktiv (2) 

Všeobecně platí, že čím větší hodnota ukazatele, tím lépe. Minimální doporučovaná 

hodnota tohoto ukazatele je 1, hodnotu však ovlivňuje i příslušnost k odvětví. Nízká 

hodnota ukazatele znamená neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho 

neefektivní využití. (2) 
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Obrat dlouhodobého majetku = Tržby / Dlouhodobý majetek 

Vzorec 18 - Obrat dlouhodobého majetku (2) 

Ukazatel obratu dlouhodobého majetku má podobnou vypovídající schopnost jako 

předešlý ukazatel. Oba dva ukazatele jsou ovlivněni mírou odepsanosti majetku. (2) 

 

Doba obratu zásob = (Zásoby / (Tržby / 360)) 

Vzorec 19 - Doba obratu zásob (2) 

Ukazatel udává, jak dlouho trvá jeden obrat, tj. doba nutná k tomu, aby peněžní fondy 

přešly přes výrobní a zbožní formy znovu do peněžní formy. 

 

Doba obratu pohledávek = (Pohledávky / (Tržby / 360))  

Vzorec 20 - Doba obratu pohledávek (2) 

Tento ukazatel nám vyjadřuje období od okamžiku prodeje, po který musí podnik 

v průměru čekat, než obdrží platby od svých odběratelů. Hodnota tohoto ukazatele se 

srovnává s dobou splatnosti faktur a odvětvovým průměrem. Delší průměrná doba 

inkasa pohledávek znamená větší potřebu úvěrů, a tím i vyšší náklady. (2) 

 

Doba obratu závazků = (Krátkodobé závazky / (tržby / 360)) 

Vzorec 21 - Doba obratu závazků (2) 

Průměrná doba obratu závazků vyjadřuje dobu od vzniku závazku do doby jeho úhrady. 

Tento ukazatel by měl dosáhnout alespoň hodnoty doby obratu pohledávek. (2) 

2.4.4 Souhrnné indexy hodnocení 

Výsledkem finanční analýzy by mělo být celkové zhodnocení finanční situace 

firmy, odhalení silných a slabých míst, identifikace významných činitelů ovlivňující 

daný stav hospodaření a návrh doporučení pro zlepšení do budoucna. Pro celkové 

hodnocení je potřebné vzít v úvahu výsledky dílčích analýz jednotlivých oblastí 

hospodaření v kontextu jejich vzájemného propojení a ovlivňování. Nejedná se  

o jednoduchou záležitost, vyžaduje komplexní přístup i zkušenost. 
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Z hlediska zhodnocení celkového výsledku finanční analýzy je snem finančních 

analytiků mít jeden ukazatel, který by byl schopen říct, zda je na tom podnik dobře nebo 

špatně. V literatuře se rozlišují dvě skupiny souhrnných ukazatelů. 

Bankrotní modely mají za cíl identifikovat, zda v blízké budoucnosti firmě 

nehrozí bankrot. Nejčastěji tyto modely vycházejí z předpokladu, že taková firma má 

problémy s likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou vloženého 

kapitálu. K bankrotním modelům patří například Z-skoré, indexy IN nebo Tafflerův 

model. 

Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví firmy za pomoci 

bodového hodnocení za jednotlivé hodnocené oblasti hospodaření. Je možné zařadit 

firmu dle dosažených bodů do určité kategorie. Do této skupiny souhrnných ukazatelů 

patří Tamariho model nebo Kralickův Quicktest. (2) 

2.4.4.1 Z-skóre (Altmanův model) 

Z-skóre neboli Altmanův model patří mezi nejznámější a nejpoužívanější 

modely. Vychází z tzv. diskriminační analýzy a vypovídá o finanční situaci podniku. 

Pokud je hodnota Z vyšší než 2,99, má firma uspokojivou finanční situaci, při  

Z = 1,2 – 2,99 má nevyhraněnou finanční situaci a při Z menším než 1,2 má velmi silné 

finanční problémy. (2) 

 

Z-skóre = 0,717*X1 + 0,847*X2 + 3,107*X3 + 0,420*X4 + 0,998*X5 

X1 = Čistý pracovní kapitál / Aktiva 

X2 = Nerozdělené zisky / Aktiva 

X3 = EBIT / Aktiva 

X4 = Základní kapitál / Cizí zdroje 

X5 = Tržby / Aktiva 

Vzorec 22 - Z-skóre (Altmanův model) (2) 

2.4.4.2 Index IN 

Na základě matematicko-statistických modelů ratingu a praktických zkušeností 

při analýze finančního zdraví podniku byl Inkou Neumaierovou a Ivanem Neumaierem 

pro podniky ČR sestaven index důvěryhodnosti IN05. (2) 
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IN05 = 0,13*Aktiva/Cizí zdroje + 0,04*EBIT/Nákladové úroky +   

3,97*EBIT/Aktiva + 0,21*Výnosy/Aktiva + 0,09*Oběžná aktiva/(Krátkodobé 

závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

Vzorec 23- Index IN05 (2) 

 

Vyhodnocování tohoto indexu se v čase měnilo. Platí, že pokud je IN > 1,6, podnik 

tvoří hodnotu, pokud je hodnota < 0,9, podnik hodnotu netvoří. Nachází-li se index IN 

mezi hodnotami 0,9-1,6, jedná se o tzv. „šedou zónu“. (2) 

 

2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza se používá převážně v marketingu. Pomocí této metody, 

můžeme zhodnotit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, spojené s určitým 

projektem, typem podnikání či něčím podobným. Pomocí SWOT analýzy dokážeme 

komplexně vyhodnotit stav fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu 

a posunu firmy kupředu či jiným směrem. Je důležitou součástí strategického plánování 

společnosti. Analýza byla vyvinuta v 60. a 70. letech. Základem je ohodnocení 

jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 uvedených základních skupin. Pomocí 

srovnávání a analýzy faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči 

příležitostem a nebezpečím na straně druhé získáme nové informace, které 

charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.(2) 
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3 Analýza problému a současná situace 

Tato část mé práce se bude týkat samotných výpočtů finanční analýzy a popisu 

jednotlivých ukazatelů vývoje mezi lety 2007 až 2011. Všechny vypočtené hodnoty 

společnosti Etiflex, s.r.o. budu srovnávat se společností, která má totožný výrobní 

program a dobře se hodí pro oborové srovnání. Jméno srovnávané společnosti je 

Agentura Osma a.s. Základní informace o této společnosti uvedu v příloze.  

Pro větší přehled je společnost Etiflex značena v tabulkách modře a Agentura 

Osma zeleně. Vždy jsou umístěny stejné druhy výsledků pod sebou v tabulkách. Začnu 

srovnání pomocí soustav ukazatelů a dále budu pokračovat horizontální analýzou aktiv 

a pasiv, vertikální analýzou aktiva a pasiv. Další srovnání proběhne za pomoci 

horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty. Poté bude následovat poměrová 

analýza,analýza rozdílových a tokových veličin.  

 

3.1 Analýza soustav ukazatelů 

Pro analýzu soustav ukazatelů jsem jako první způsob srovnání použil Altmanův 

model, pomocí kterého jsem srovnal obě společnosti a dále jsem použil pro srovnání 

společností Index IN05.  

3.1.1 Altmanův model 

Tabulka 5 - Altmanův model Etiflex 

Z-skóre (Altmanův model) Hodnoty 2011 2010 2009 2008 2007 

Pracovní kapitál/Celková aktiva 0,717 0,34 0,33 0,43 0,33 0,26 

Zisk po zdanění/Celková aktiva 0,847 0,03 0,13 0,05 0,19 0,18 

Zisk před zdaněním/Celková aktiva 3,107 0,04 0,17 0,06 0,26 0,24 

Tržní hodnota VK/Celkové dluhy 0,42 1,35 0,93 0,88 0,75 0,42 

Celkové tržby/Celková aktiva 0,998 1,11 1,02 1,36 1,45 1,68 

 
Z-score 2,08 2,27 2,4 2,96 2,92 
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Tabulka 6 - Altmanův model Agentura Osma 

Z-skóre (Altmanův model) Hodnoty 2011 2010 2009 2008 2007 

Pracovní kapitál/Celková aktiva 0,717 0,13 0,13 0,09 0,09 -0,35 

Zisk po zdanění/Celková aktiva 0,847 0,1 0,10 0,04 0,00 0,12 

Zisk před zdaněním/Celková aktiva 3,107 0,12 0,12 0,05 0,00 0,12 

Tržní hodnota VK/Celkové dluhy 0,42 1,1 0,75 0,79 0,50 0,43 

Celkové tržby/Celková aktiva 0,998 0,87 0,88 0,85 0,91 0,92 

 
Z-score 1,87 1,75 1,43 1,2 1,34 

 

Finančně zdravé společnosti dosahují hodnot vyšších než 2,9. To společnost 

Etiflex splňuje jen v letech 2008 a 2007. V letech 2009, 2010 a 2011 se nachází v tzv. 

„šedé zóně“. Firma má nevyhraněnou finanční situaci. Když srovnáme naměřené 

hodnoty společnosti Etiflex s oborovou firmou tak zjistíme, že naše firma si vede lépe 

v každém sledovaném období. Například v roce 2008 porazila konkurenční podnik  

o 1,72 bodu, je to díky malému hospodářskému výsledku u konkurenční společnosti.  

3.1.2 Index IN05 

Tabulka 7 - IN05 Etiflex 

Index IN05 Hodnoty 2011 2010 2009 2008 2007 

Aktiva / Cizí zdroje 0,13 2,35 1,93 1,88 1,75 1,42 

EBIT / Nákladové úroky 0,04 7,92 222,44 192,67 551,5 70,96 

EBIT / Celková aktiva 3,97 0,05 0,17 0,07 0,26 0,25 

Celkové výnosy / Celková aktiva 0,21 1,11 1,02 1,36 1,45 1,68 

OA / Krát. závazky a banko úvěry 0,09 2,28 2 1,86 1,58 1,37 

  IN05 1,27 10,22 8,67 23,76 4,47 

Tabulka 8 - IN05 Agentura Osma 

Index IN05 Hodnoty 2011 2010 2009 2008 2007 

Aktiva / Cizí zdroje 0,13 2,1 1,75 1,52 1,5 1,43 

EBIT / Nákladové úroky 0,04 7,23 5,55 2,72 1,54 21,86 

EBIT / Celková aktiva 3,97 0,15 0,16 0,09 0,05 0,14 

Celkové výnosy / Celková aktiva 0,21 0,87 0,88 0,85 0,91 0,92 

OA / Krát. závazky a bank. úvěry 0,09 1,94 1,7 1,47 1,5 0,49 

  IN05 1,5 1,41 0,99 0,78 1,85 

 

U tohoto indexu se doporučují hodnoty vyšší než 1,6. Z tabulky vyplývá, že 

podnik Etiflex tuto hodnotu překonává v letech 2007, 2008, 2009 a 2010. V roce 2011 

je hodnota indexu 1,27 a nachází se v tzv. „šedé zóně“. Ve srovnání s konkurenční 
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společností, která je od roku 2008 do roku 2011 neustále v šedé zóně, toto srovnání 

vychází pro naši společnost velmi příznivě. Je to především díky tomu, že konkurenční 

podnik financuje své podnikání převážně za pomoci cizích zdrojů. To se podepisuje na 

celkovém skóre indexu velmi nepříznivě. 

 

3.2 Analýza aktiva a pasiv 

V této kapitole srovnáme horizontální a vertikální vývoj aktiv a pasiv sledované 

společnosti Etiflex. Začneme Horizontální analýzou aktiv a pasiv a pak bude následovat 

vertikální analýza aktiv a pasiv, v této části srovnáme naměřené hodnoty s konkurencí. 

3.2.1 Horizontální analýza aktiv 

Tabulka 9 - Horizontální analýza aktiv v % Etiflex 

Aktiva 2011 / 2010 2010 / 2009 2009 / 2008 2008 / 2007 

Aktiva celkem -15,64% 34,92% 1,98% 22,56% 

Stálá aktiva -4,25% 645,97% -25,14% 397,90% 

Oběžná aktiva -21,84% -4,81% 5,37% 13,81% 

Zásoby -32,56% 25,85% 61,42% 95,38% 

Krát. pohledávky 35,56% -14,87% 12,68% -18,06% 

Finanční majetek -40,86% -2,60% 2,16% 30,49% 

 

Tabulka 10 - Horizontální analýza aktiv v Tis. Kč Etiflex 

Aktiva 
2011 / 2010 

(Tis. Kč) 
2010 / 2009 

(Tis. Kč) 
2009 / 2008 

(Tis. Kč) 
2008 / 2007 

(Tis. Kč) 

Aktiva celkem -1 833 3 034 169 1 568 

Stálá aktiva -169 3 444 -179 569 

Oběžná aktiva -1 677 -388 411 929 

Zásoby -84 53 78 62 

Krát. pohledávky 670 -329 249 -433 

Finanční majetek -2 262 -148 120 1 300 

 

Stálá aktiva 

V roce 2008 nastalo velké zvýšení oproti roku 2007, které zapříčinil nákup 

dlouhodobého majetku, v roce 2009 proběhl odprodej části starého majetku, proto došlo 

ke snížení o 25% a dále v roce 2010 přišlo mohutné zvýšení o 645% oproti roku 2009. 

V roce 2010 firma nakoupila nový flexotiskový stroj na výrobu etiket pro vinaře  
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a potravinářský průmysl. V dalším sledovaném roce nastalo jen nepatrné snížení o 4% 

tedy o 169 tisíc korun českých. 

 

Zásoby 

V zásobách má firma několik druhů papíru v různé tloušťce a rozměru, nebo 

například zlatý a stříbrný prášek. V roce 2007 měla společnost Etiflex v zásobách pouze 

65 tisíc korun, ale nastalo zvýšení o 95% kvůli velké úrodě v roce 2008. Společnost 

předpokládala větší nárůst výroby etiket na lahve s vínem. V roce 2009 se zásoby 

zvýšily o 61% oproti roku 2008. Následující rok přišlo jen malé zvýšení o 25% kvůli 

nákupu nového stroje, který umí komplexněji šetřit spotřebovaný materiál. V roce 2011 

se firmě dařilo stále lépe hospodařit s materiálem a došlo k dalšímu snížení zásob  

o 32%. 

 

Krátkodobé pohledávky 

V roce 2008 se snížily pohledávky o 18% - 433 tisíc korun. V roce 2009 nastalo 

mírné zvýšení o 12%. Následující rok se krátkodobé pohledávky snížilo o 14% tedy  

o nějakých 329 tisíc korun oproti roku 2009. V roce 2011 nastal prudký nárůst o 35% 

tedy o 670 tisíc korun. Konečný stav pohledávek v roce 2011 se zastavil na čísle  

2 miliony 554 tisíc korun. 

 

Finanční majetek 

Na začátku sledovaného období tedy v roce 2008 oproti roku 2007, zde byl 

velký skok o 30% tedy o 1 milión 300 tisíc korun. V dalších letech se firmě dařilo 

udržovat tento stav finančních prostředků a v roce 2011 zde byl velký úbytek o 41% 

tedy o 2 miliony 262 tisíc korun, který byl zapříčiněn nákupem nového stroje a splátkou 

závazků, které firma měla vůči svým dodavatelům. 

3.2.2 Horizontální analýza pasiv 

V této kapitole se budu zabývat horizontální analýzou pasiv, především analýzou 

vlastního kapitálu, cizích zdrojů, krátkodobých závazků a bankovních úvěrů, nejprve 

uvedu procentuální porovnání a pak porovnání v korunách. 
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Tabulka 11 - Horizontální analýza pasiv v % Etflex 

Pasiva 2011 / 2010 2010 / 2009 2009 / 2008 2008 / 2007 

Pasiva celkem -15,64% 34,92% 1,98% 22,56% 

Vlastní kapitál 0,53% 38,61% 11,31% 79,41% 

Cizí zdroje -30,63% 31,66% -5,04% -1,06% 

Krát. závazky -31,20% -11,82% -10,54% -1,06% 

B. úvěry a výpomoci -29,66% 739,70% 0,00% 0,00% 

Tabulka 12 - Horizontální analýza pasiv v Tis. Kč Etiflex 

Aktiva 
2011 / 2010 

(Tis. Kč) 
2010 / 2009 

(Tis. Kč) 
2009 / 2008 

(Tis. Kč) 
2008 / 2007 

(Tis. Kč) 

Pasiva celkem -1 833 3 034 169 1 568 

Vlastní kapitál 30 1 572 414 1 620 

Cizí zdroje -1 861 1 461 -245 -52 

Krát. závazky -1 196 -514 -512 -52 

B. úvěry a výpomoci -665 1 975 267 0 

 

Vlastní kapitál 

Každá společnost by měla mít vlastní kapitál co nejvyšší, protože je základem 

každého podnikání. Vlastní kapitál roste od roku 2008 až po rok 2010. V roce 2008 se 

zvýšil o 79% tedy o 1620 tisíc korun. V roce 2009 se zvýšil jen nepatrně o 11%  

a následující rok zde bylo opět velké zvýšení o 38%. Na konci roku 2010 vlastní kapitál 

činil hodnotu 5 milionu a 646 tisíc oproti roku 2008 jen 3 miliony 660 tisíc. Za dva roky 

vlastní kapitál stoupl o 1 milion 986 tisíc. V dalším roce se vlastní kapitál nijak výrazně 

neměnil, stoupl jen o 30 tisíc korun. 

 

Krátkodobé závazky 

Krátkodobé závazky činily v roce 2008 4 miliony 859 tisíc korun a postupně se 

v letech snižovaly. V roce 2009 to bylo o 10% a následující rok o 11% tedy na částku  

3 miliony 833 tisíc korun. V roce 2011 se firmě podařilo velmi výrazně snížit své 

závazky vůči svým dodavatelům o 31% tedy na celkovou částku 1 milion 196  

tisíc korun. 

 

Bankovní úvěry a výpomoci 

Poslední položkou analýzy jsou bankovní úvěry a výpomoci. Firma v letech 

2007 a 2008 neměla žádné úvěry. Na všechny své aktivity si vydělala sama. V roce 
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2009 si vypůjčila finanční prostředky v hodnotě 267 tisíc a v dalším roce se konal nárůst  

o 739% na hodnotu 2 miliony 242 tisíc korun. Z důvodu nákupu nového stroje pro 

flexotisk. V dalších letech se tento svůj závazek snaží snižovat a to se jí daří v roce 

2011 o 30% a svůj úvěr snížila o 665 tisíc korun. Na celkovou hodnotu 1 milion 577 

tisíc korun. 

3.2.3 Vertikální analýza aktiv 

V této analytické části se budeme zabývat vertikální analýzou aktiv, tedy jaký 

vliv mají jednotlivé položky aktiv na celkovou strukturu aktiv a porovnáme zde naši 

společnost s konkurencí. 

Tabulka 13 - Vertikální analýza aktiv v % Etiflex 

Aktiva 2011 2010 2009 2008 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Stálá aktiva 38,50% 33,92% 6,13% 8,36% 

Zásoby 1,76% 2,20% 2,36% 1,49% 

Krát. pohledávky 25,83% 16,07% 25,47% 23,05% 

Finanční majetek 33,11% 47,23% 65,01% 65,31% 

Čas. rozlišení 0,81% 0,58% 1,02% 1,78% 

Tabulka 14 - Vertikální analýza aktiv v % Agentura Osma 

Aktiva 2011 2010 2009 2008 

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Stálá aktiva 72,29% 68,13% 72,53% 72,12% 

Zásoby 10,63% 10,54% 11,63% 10,24% 

Krát. pohledávky 16,10% 19,18% 15,06% 17,10% 

Finanční majetek 0,78% 1,79% 0,48% 0,59% 

Čas. rozlišení 0,19% 0,34% 0,28% -0,07% 

 

Stálá aktiva 

Stálá aktiva neměli na velikost aktiv moc velký vliv až do roku 2010, kde se 

nakoupil nový stroj na flexotisk a hodnota stálých aktiv byla 33%. V roce 2011 se 

hodnota stálých aktiv opět zvýšila na hodnotu 38%. Oproti společnosti z oboru je zde 

velký rozdíl. Konkurenční společnost je kapitálově těžká společnost. Její stálá aktiva 

mají velký procentuální vliv na celková aktiva. 
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Zásoby 

Zásoby si firma udržuje malé a nemají velký vliv na výši celkových aktiv. Jejich 

hodnota byla v roce 2011 na 174 tisících korunách. Když porovnáme obě společnosti 

tak konkurenční podnik si udržuje větší množství zásob v majetku. 

 

Krátkodobé pohledávky 

Ty se podílejí na velikosti majetku v roce 2008 23%, v roce 2009 25% a v roce 

2010 se podařilo firmě vymoci nějaké starší faktury a podíl na aktivech klesl na 16%. 

V následujícím roce opět vzrostl na hodnotu 26%. Společnost Agentura Osma má menší 

podíl krátkodobých pohledávek na svém majetku jak analyzovaná společnost Etiflex,  

je vidět, že lépe hospodaří s pohledávkami nebo si vybírá své odběratele pečlivěji. 

 

Finanční majetek 

Finanční prostředky na bankovních účtech jsou velmi významnou položkou 

aktiv, jejich hodnota byla v roce 2008 65% tedy 5 milionů 564 tisíc, v roce 2009 to bylo 

ještě více 5 milionů 648 tisíc. Firma finanční prostředky šetřila na nákup nového stroje, 

z toho důvodu měl finanční majetek v roce 2010 vliv na celková aktiva už jen 47%. 

Další sledovaný rok se tato hodnota opět snížila na konečných 33%. Vše je zapříčiněno 

postupnou úhradou bankovního úvěru. V naší společnosti pro srovnání je finanční 

majetek zastoupen pouze 1% na celkových aktiv. Společnosti hospodaří lépe 

s pohledávkami, ale stav peněžních prostředků je velmi malý. Například kdyby se stala 

nějaká neočekávaná situace a společnost by musela zaplatit generální opravu stroje.  

3.2.4 Vertikální analýza pasiv 

Zde se budeme zabývat vertikální analýzou pasiv, které tvoří vlastní kapitál  

a cizí zdroje financování podnikání. Naměřené hodnoty srovnáme s konkurenčním 

podnikem. 

Tabulka 15 - Vertikální analýza pasiv v % Etiflex 

Pasiva 2011 2010 2009 2008 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 57,40% 48,17% 46,89% 42,96% 

Cizí zdroje 42,60% 51,83% 53,11% 57,04% 
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Tabulka 16 - Vertikální analýza pasiv v % Agentura Osma 

Pasiva 2011 2010 2009 2008 

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál 52,28% 42,87% 34,04% 33,53% 

Cizí zdroje 47,53% 57,06% 65,96% 66,45% 

 

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál se firmě Etiflex dařilo zvětšovat, v roce 2008 měl vliv na pasiva 

jen ze 43% a v roce 2010 ze 48% a v hodnotě 5 milionů 646 tisíc korun. V roce 2011 se 

vlastní kapitál podílel 57% na pasivech, byl to následek splacení části úvěru a závazků. 

Také to bylo díky velkému hospodářskému výsledku v roce 2010, který se nerozdělil. 

 U konkurenční společnosti je vývoj vlastního kapitálu velice podobný, má také rostoucí 

tendenci a v roce 2011 se podílel na pasivech 52%. 

 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje se v letech 2008 podílely na pasivech z 57%, to bylo zapříčiněno tím, 

že firma měla velké závazky vůči svým dodavatelům přesně 4 miliony 859 tisíc korun. 

Do konce roku 2009 firma uhradila nějaké své faktury a vliv na celková pasiva klesl na 

53%. V roce 2010 si firma vzala úvěr na nákup nového stroje, ale i přes to se jí podařilo 

snížit vliv cizích zdrojů na 52%. V dalším sledovaném období se jí podařilo snížit tento 

vliv až na 43%. Ve srovnání s Agenturou Osma je na tom Etiflex lépe, protože v roce 

2008 měly cizí zdroje vliv na pasiva ve výši 57%, kdež to u konkurence to bylo 66%.  

 

3.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tato část mé analýzy se věnuje horizontálnímu porovnání výkazu zisků a ztráty 

za jednotlivé sledované období, kde se dozvíme, jak společnost hospodařila porovnáním 

s předešlým účetním obdobím. 
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Tabulka 17 - Horizontální analýza VZZ v % Etiflex 

Položka 2011 / 2010 2010 / 2009  2009 / 2008 2008 / 2007 

Tržby za prodej zboží 0,00% -100,00% -43,33% 0,00% 

Výkony -7,59% 1,37% -4,78% 5,87% 

Přidaná hodnota -25,09% 41,43% -33,88% 27,90% 

Provozní VH -73,88% 246,37% -73,80% 29,54% 

HV za účetní období -79,34% -278,13% -74,32% 30,96% 

Tabulka 18 - Horizontální analýza VZZ v Tis. Kč Etiflex 

Položka 
2011 / 2010 

(Tis. Kč) 
2010 / 2009 

(Tis. Kč) 
2009 / 2008 

(Tis. Kč) 
2008 / 2007 

(Tis. Kč) 

Tržby za prodej zboží 0 -34 -26 60 

Výkony -903 161 -590 684 

Přidaná hodnota -1 211 1 414 -1 749 1 126 

Provozní VH -1 479 1 424 -1 628 503 

HV za účetní období -1 248 1 157 -1 204 383 

 

Přidaná hodnota 

Přidaná hodnota je asi nejdůležitější položka výkazu zisku a ztráty. Firma by se 

měla snažit ji držet v plusu. Jsou to totiž tržby mínus nejužší výdaje. V roce 2008 se 

firmě dařilo dosáhnout zvýšení o 27% oproti roku 2007. V roce 2009 firma 

zaznamenala pokles o 33% tedy o 1 milion 749 tisíc korun, to bylo zapříčiněno 

nárůstem spotřeby materiálu a energie. Vše se spravilo v roce 2010, kde byl nárůst  

o 41%, díky vysokým tržbám a hlavně koupí nového stroje, který ušetří náklady na 

materiál a energii. Společnosti se nepodařily tak velké výkony jako v předešlých letech 

při stejné spotřebě a tím přidaná hodnota klesla v roce 2011 o 25% oproti roku 2010. 

 

Provozní výsledek hospodaření 

V roce 2008 zvýšili výsledek hospodaření oproti roku 2007 o 29%. Ale naproti 

tomu v roce 2009 se firmě nepodařilo dosáhnout kladných hodnot a propad oproti roku 

2008 byl o 74%, byl to následek odepisování dlouhodobého majetku  

a následný prodej za zůstatkovou cenu. V roce 2010 se vše vrátilo do normálu, 

společnosti oproti roku 2009 vykázala vyšší výsledek hospodaření o 246% tedy  

o 1 milion 424 tisíc korun. V následujícím roce se výsledek hospodaření snížil o 74%, 

bylo to zapříčiněno zvýšením osobních nákladů a také menším prodejem svých výrobků 

a služeb ve sledovaném období. 
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3.4 Analýza tokových a rozdílových veličin 

Zde se budeme věnovat analýze rozdílových veličin a to především čistému 

pracovnímu kapitálu a také čistým pohotovým prostředkům. Dále se podívám na 

analýzu výkazu cash flow, konkrétně na provozní, investiční a finanční cash flow. 

3.4.1 Analýza rozdílových veličin 

Tabulka 19 - Analýza rozdílových veličin v Tis. Kč Etiflex 

Položka 2011 2010 2009 2008 

Čistý prac. kapitál 3364 3845 3718 2796 

Čisté pohotové prostředky 637 1703 1301 705 

Tabulka 20 - Analýza rozdílových veličin v Tis. Kč Agentura Osma 

Položky 2011 2010 2009 2008 

Čistý prac. kapitál 13224 16807 13860 12075 

Čisté pohotové prostředky -3755 -2715 -3250 -6296 

 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je oběžný majetek financovaný z dlouhodobých zdrojů, 

který má vliv na likviditu. Cílem každé společnosti je disponovat co nejvyšším 

kapitálem, protože tento kapitál firmě umožňuje pokračování ve své podnikatelské 

činnosti i v případě, že bude nucena dostát veškerým svým závazkům. Ve společnosti 

Etiflex má čistý pracovní kapitál rostoucí tendenci v roce 2008 tato hodnota byla 

2 miliony 796 tisíc a o dva roky později již 3 miliony 845 tisíc korun. V roce 2011 je 

zde mírný propad na hodnotu 3 miliony 364 tisíc korun, z důvodu splacení části úvěru  

a závazků. Konkurenční společnost má deset krát větší Aktiva než společnost Etiflex, 

a proto má konkurenční společnost větší čistý pracovní kapitál. 

 

Čisté pohotové prostředky 

Společnost je schopna zaplatit své krátkodobé závazky a ještě by jí nějaké 

finanční prostředky zůstaly. Opět má tento ukazatel rostoucí tendenci až na rok 2011, 

kde společnost splatila část svých závazků. Opět se dostáváme k problému, který má 

konkurenční společnost a to, že nemá finanční prostředky na bankovním účtu.  

U tohoto ukazatele se konkurenční společnost dostala do minusových hodnot a to 

znamená, že nemá na okamžité zaplacení svých závazků vůči dodavatelům. 
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3.4.2 Analýza tokových veličin 

Tabulka 21 - Analýza tokových veličin v Tis. Kč Etiflex 

CF 2011 2010 2009 2008 

CF provozní 1965 5954 3196 4552 

CF investiční -4041 -4492 -1209 -1028 

CF finanční 20 20 20 20 

CF celkem -2056 1482 2007 3544 

 

CF provozní 

Provozní cash flow by mělo dosahovat kladných hodnot. V celém sledovaném 

období společnost kladných hodnot dosahovala. V roce 2010 se projevila výborná úroda 

vinné révy, společnosti stouply výkony a koupí nového stroje jí klesla spotřeba. V roce 

2011 se držely výkony na stejné úrovni jak v minulém roce, ale stoupla spotřeba a také 

osobní náklady, proto je zde provozní cash flow nižší. 

 

CF investiční 

Všechny hodnoty v analyzovaném období jsou záporné a společnost investuje.  

Společnost každým rokem navyšuje svá stálá aktiva. V roce 2010 je investiční cash 

flow velké v důsledku nákupu nového stroje. V roce 2011 je investiční cash flow také 

vysoké z důvodu splacení úvěru. 

 

CF celkem 

V roce 2008 se celkové cash flow pohybovalo v kladných číslech, společnost 

prodala více výrobků a služeb než investovala zpět do podniku. Tento stejný trend byl 

 i v roce 2009 a také v roce 2010. V roce 2010 investiční cash flow činilo 4 miliony 492 

tisíc, ale k tomu bylo vysoké provozní cash flow a proto je celkové cash flow kladné. 

V následujícím roce se investiční cash flow pohybovalo kolem 4 milionů korun, ale 

společnost neprodala tak velké množství výrobků a služeb jako v předcházejícím roce  

a celkové cash flow je v roce 2011 záporné. 
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3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Asi nejdůležitější analýzou finanční analýzy je za pomocí poměrových 

ukazatelů. Zde se budeme zajímat převážně o ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity 

a také rentability. Všechny výše uvedené ukazatele si porovnáme s konkurenčním 

podnikem, aby se ukázalo, jak se společnosti daří ve srovnání s konkurencí. 

3.5.1 Analýza likvidity 

Tabulka 22 - Ukazatele likvidity Etiflex 

Ukazatele Likvidity 2011 2010 2009 2008 2007 

Běžná likvidita 2,28 2 1,86 1,58 1,37 

Pohotová likvidita 2,21 1,94 1,81 1,55 1,36 

Okamžitá likvidita 1,24 1,44 1,31 1,15 0,87 

Tabulka 23 - Ukazatele likvidity Agentura Osma 

Ukazatele Likvidity 2011 2010 2009 2008 2007 

Běžná likvidita 1,94 1,7 1,47 1,5 0,49 

Pohotová likvidita 1,58 1,29 0,87 0,97 0,21 

Okamžitá likvidita 0,05 0,1 0,03 0,03 0 

 

Běžná likvidita 

Společnost Etiflex by byla schopna své věřitele v roce 2007 uspokojit 1 a 37 

krát, kdyby proměnila veškerá svá oběžná aktiva na hotovost. Vypočítané hodnoty jsou 

v optimálním intervalu. Jejich tendence má stoupající charakter. Společnost by neměla 

mít s placením krátkodobých závazků problémy. Konkurenční podnik optimální 

hodnoty tohoto ukazatele dosahoval pouze v letech 2011 a 2010. Společnost Etiflex je 

na tom lépe ve všech analyzovaných obdobích. 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita se v každém sledovaném období pohybuje nad hodnotou 

jedna, která je doporučená hodnota pohotové likvidity. Z tabulky je zřejmé, že 

společnost Etiflex má velmi dobře řízené zásoby a nepotřebuje příliš velké množství 

zásob, které by ovlivňovali pohotovou likviditu. Opět tento ukazatel má rostoucí 

tendenci. U konkurence je tento ukazatel opět menší, díky tomu, že společnost má velké 

množství zásob, které ovlivňují tento ukazatel. 
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Okamžitá likvidita 

Doporučené hodnoty okamžité likvidity jsou větší než 0,2. Tuto hodnotu 

společnost převyšuje, a proto nemá problém hradit právě splatné dluhy. Kdež to 

konkurenční podnik se k této doporučené hodnotě ani nepřiblížil, tak i z porovnání 

tohoto ukazatele je na tom líp společnost Etiflex, konkurenční podnik má velká oběžná 

aktiva a hlavně krátkodobé pohledávky, které tvoří 65% z oběžných aktiv. 

3.5.2 Analýza zadluženosti 

Tabulka 24 - Ukazatele zadluženosti Etiflex 

Ukazatel Zadluženosti 2011 2010 2009 2008 2007 

Dluhy na majetek 42,61% 51,83% 53,11% 57,04% 70,65% 

Keoficient samofinancování 57,40% 48,17% 46,89% 42,96% 29,35% 

Doba splácení dluhů (let) 2,14 1,02 1,44 1,07 1,53 

Úrokové krytí 7,92 222,44 192,67 551,5 70,96 

Tabulka 25 - Ukazatele zadluženosti Agentura Osma 

Ukazatel Zadluženosti 2011 2010 2009 2008 2007 

Dluhy na majetek 47,53% 57,06% 65,96% 66,45% 70,13% 

Keoficient samofinancování 52,47% 42,94% 34,04% 33,55% 29,87% 

Doba splácení dluhů (let) 2,18 2,85 5,76 7,95 3,13 

Úrokové krytí 7,23 5,55 2,72 1,54 21,86 

 

Dluhy na majetku 

Z analýzy vyplynulo, že celková zadluženost se postupně snižuje. V roce 2007 

byla 70% a v roce 2010 51%. Doporučené hodnoty jsou mezi 30% a 50%, tak že firma 

se pohybuje na horní hranici intervalu. V roce 2011 má společnost dokonce míru dluhu 

na majetku na 42%. Cizí zdroje jsou obecně zdroji levnějšími, ale je třeba si dávat 

pozor, aby jejich hodnota nebyla příliš vysoká. Hodnoty konkurenčního podniku se 

vyvíjejí podobně jako u naší společnosti. Na konci roku 2011 je mezi společnostmi 

rozdíl 5% na celkovém zadlužení majetku. 

 

Koeficient samofinancování 

Hodnoty celkové zadluženosti a koeficient samofinancování by měly dávat 

dohromady 1. Doporučené hodnoty jsou v intervalu od 50% do 70%. Finanční 

nezávislost firmy se nachází na spodní hranici intervalu. Opět má tento ukazatel 
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rostoucí tendenci a koncem roku 2011 se pohyboval na hodnotě 57%. Při srovnání 

s konkurenčním podnikem jsou zde jen nepatrné rozdíly.  

 

Doba splácení dluhů 

Ukazatel vypovídá o tom, za jak dlouhou dobu by podnik uhradil veškeré dluhy 

pouze z vlastních prostředků. Pro každou firmu je dobré, aby tato hodnota byla co 

nejnižší. Doporučené hodnoty jsou od 4 do 8 let. V roce 2007 by společnost splatila své 

dluhy při stávající výkonnosti za rok a půl. V roce 2010 za jeden rok při stávající 

výkonnosti. V roce 2011 by společnost zaplatila své dluhy při stejné výkonnosti za  

2 roky, k navýšení došlo z důvodu úvěru na nákup stroje. Konkurenční podnik má 

hodnoty v každém sledovaném období vyšší a jeho doba splácení svých dluhů by byla 

delší, než u společnosti Etiflex. 

 

Úrokové krytí 

Tato hodnota nám udává, kolikrát jsou nákladové úroky spolu s ostatními 

finančními náklady kryty provozním ziskem. Bankovní kritérium je takové, že by 

v podniku měl provozní zisk přesahovat placené úroky 8 krát. Ve sledovaném období 

od roku 2007 až 2010 neklesne úrokové krytí pod hodnotu 70 krát. A to v roce 2010 

přesahuje provozní zisk placené úroky 222 krát. V dalším roce je tato hodnota na čísle 

8, žádost o další úvěr pro společnost Etiflex by byla rizikem. Konkurenční podnik by 

splnil bankovní kritériu jen v roce 2007 v dalších letech, nemá nárok na další úvěr od 

finančních institucí.  

3.5.3 Analýza aktivity 

Tabulka 26 - Ukazatele aktivity Etiflex 

Ukazatele Aktivity 2011 2010 2009 2008 2007 

Obrat aktiv 1,11 1,02 1,36 1,45 1,68 

Obrat stálých aktiv 2,89 2,99 22,09 17,4 81,45 

Doba obratu zásob (dny) 5,69 7,8 6,27 3,69 2,01 

Doba obratu krát. pohledávek (dny) 83,59 56,98 67,65 57,06 74,08 

Doba obratu krát. závazků (dny) 86,3 115,93 132,89 141,16 151,78 
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Tabulka 27 - Ukazatele aktivity Agentura Osma 

Ukazatele Aktivity 2011 2010 2009 2008 2007 

Obrat aktiv 0,87 0,88 0,85 0,91 0,92 

Obrat stálých aktiv 1,2 1,3 1,17 1,26 1,41 

Doba obratu zásob (dny) 43,92 43 49,31 40,44 35,49 

Doba obratu krát. pohledávek (dny) 62,76 74,91 55,2 59,2 52,27 

Doba obratu krát. závazků (dny) 10,79 12,35 11,03 29,34 232,05 

 

Obrat aktiv 

V roce 2007 připadá na jednotku tržeb asi 1,68 jednotky aktiv. Doporučené 

hodnoty jsou v intervalu od 1,6 do 3. Společnost doporučených hodnot dosáhla jen 

v letech 2007. V ostatních letech na doporučené hodnoty nedosáhla, což znamená, že 

nezhodnocuje stálá i oběžná aktiva efektivně. V roce 2010 se hodnota propadla na 

hodnotu 1, to bylo způsobeno nákupem nového stroje. V dalších letech se tato hodnota 

zvětšuje, v roce 2011 je na čísle 1,11. Konkurenční podnik má s tímto ukazatelem ještě 

větší problémy, jeho nejlepší hodnoty jsou 0,92. Má velký objem oběžných aktiv 

v majetku a nedosahuje optimální velikost tržeb ve sledovaných obdobích. 

 

Obrat stálých aktiv 

Společnost hospodaří dobře se svými stálými aktivy, protože je tato hodnota 

větší než ukazatel obrat celkových aktiv. To stejné platí u konkurenční společnosti, 

která také dobře hospodaří se svými stálými aktivy. 

 

Doba obratu zásob 

Průměrně se v podniku v roce 2007 zdržovaly zásoby pouhé dva dny, tato 

hodnota je za celé sledované období nejnižší. Naše naměřené hodnoty mají tendenci 

růst postupem času. V roce 2010 tato hodnota byla 7 dnů. Hodnota zásob postupně 

rostla jak je vidět již v analýze rozvahy. V roce 2011 nastal pokles na hodnotu 6 dnů.  

U konkurenčního podniku se průměrné hodnoty pohybují okolo 40 dnů, podnik 

nehospodaří příliš efektivně se svým oběžným majetkem. 

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Průměrná doba obratu pohledávek je mezi 48 a 90 dny. Zákazníci nám 

v průměru v roce 2007 zaplatili své závazky do 74 dnů. Naměřené hodnoty jsou 
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uspokojivé, v roce 2010 trvalo našim zákazníkům v průměru 56 dní, než nám zaplatili. 

V dalším roce se tento ukazatel zvedl na hodnotu 84 dnů, ale stále je menší než doba 

obratu závazků. Konkurenční podnik své pohledávky dostává zaplaceny mezi 52 a 74 

dnem od jejich vystavení. Tyto naměřené hodnoty jsou lepší, než u naší společnosti  

a ukazuje se, že konkurenční podnik lépe hospodaří se svými pohledávkami. 

 

Doba obratu krátkodobých závazků 

Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek. To firma 

s přehledem splňuje v celém analyzovaném období, tudíž nemá problémy s likviditou. 

Můžeme říci, že je společnost ve výhodě, protože poskytuje obchodní úvěry kratší, než 

sama čerpá od svých dodavatelů. Konkurenční podnik hradí své závazky dříve, než jsou 

mu uhrazeny jeho pohledávky a tím čerpá kratší obchodní úvěry, než sama čerpá a je 

v nevýhodě. Konkurenční společnost by se tímto mohla dostat do platební neschopnosti 

svých závazků. 

3.5.4 Analýza rentability 

Tabulka 28 - Ukazatele rentability Etiflex 

Ukazatele Rentability 2011 2010 2009 2008 2007 

ROA (Ren. celkových aktiv) 5,29% 17,08% 6,65% 25,90% 24,50% 

ROCE (Ren. kapitálu) 7,21% 25,38% 13,31% 60,27% 14,62% 

ROE (Ren. vlastního kapitálu) 5,73% 27,86% 10,14% 44,26% 60,64% 

finanční páka 1,74 2,08 2,13 2,33 3,41 

ROS (Rentabilita tržeb) 2,95% 13,22% 3,51% 13,07% 10,62% 

Tabulka 29 - Ukazatele rentability Agentura Osma 

Ukazatele Rentability 2011 2010 2009 2008 2007 

ROA (Ren. celkových aktiv) 14,70% 15,70% 9,46% 5,03% 13,89% 

ROCE (Ren. kapitálu) 17,17% 19,30% 11,60% 6,18% 43,73% 

ROE (Ren. vlastního kapitálu) 18,32% 22,55% 11,70% 1,19% 41,42% 

finanční páka 1,91 2,33 2,94 2,98 3,35 

ROS (Rentabilita tržeb) 11,00% 10,95% 4,69% 0,44% 13,38% 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Analyzovaná společnost doporučených hodnot dosahuje ve všech zkoumaných 

obdobích. Podnik vykazuje hodnoty nadprůměrné v letech 2010, 2008 a 2007. V roce 

2009 je rentabilita celkového kapitálu na spodní hranici intervalu tedy na hodnotě 6%  
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a v roce 2011 je hodnota lehce pod spodní hranicí intervalu na hodnotě 5%, v tomto 

roce měla firma menší výsledek hospodaření, který se podepsal na tak výrazném 

zhoršení tohoto ukazatele. Konkurenční podnik dosahuje větší rentability v letech 2011 

a 2009.  

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

ROCE vyjadřuje míru výnosnosti dlouhodobě investovaného kapitálu. Ukazuje 

rentabilitu vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. Čím větších hodnot 

dosahuje, tím lépe. V analyzovaných letech byla ziskovost uspokojivá. V roce 2011 

byla rentabilita dlouhodobých zdrojů jen 7%, bylo to zapříčiněno úvěrem na nový stroj. 

Konkurenční společnost dosahuje vyrovnanějších hodnot tohoto ukazatele.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tent ukazatel nám značí efektivnost vlastního vloženého kapitálu. Jeho hodnota 

roste se zvyšováním zisku. Standardní hodnoty jsou v intervalu 15% až 25%. V roce 

2009 jsou hodnoty rentability vlastního kapitálu poněkud horší jen 10%, ale v roce 2010 

jsou opět uspokojivé 27%. V dalším roce rentabilita vlastního kapitálu opět klesla na 

hranici 6%. Tento propad je opět zapříčiněn tím, že společnosti se nepodařilo 

vyprodukovat tak velký hospodářský výsledek a přitom vlastní kapitál zůstal ve stejné 

výši jako předešlý rok. Porovnávané společnosti se daří udržet rentabilitu vlastního 

kapitálu na dobré úrovni v průměru na hodnotě 17%. 

 

Finanční páka 

Finanční páka je založená na zvyšování rentability vlastního kapitálu za použití 

cizího kapitálu. Díky finanční páce, může firma dosáhnout na investování s velkým 

počátečním kapitálem a zvyšuje si výnosnost vlastního kapitálu. Ale je třeba mít vyšší 

výnos z investic, než je úrok z úvěru. V našem případě zde máme pozitivní leverage 

efekt. Roste nám rentabilita vlastního kapitálu při přílivu cizího kapitálu.  

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Udává, jaký zisk připadne na 1 korunu tržeb. Tato hodnota by měla být co 

nejvyšší. Doporučené hodnoty jsou v intervalu 3% až 6%. Společnost Etiflex splnila 
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doporučené hodnoty v každém sledovaném období až na rok 2011 kde je rentabilita 

tržeb pod hranicí 3%, je to zapříčiněno menšími tržbami a vyšší výkonovou spotřebou  

a osobními náklady, proto podnik nedosáhl tak velkého hospodářského výsledku a to se 

odrazilo na tomto ukazateli. Opět je konkurenční podnik u tohoto ukazatele stabilnější  

a dosahuje vyrovnaných výkonů. 

 

3.6 Celkové zhodnocení finanční situace Etiflex, s.r.o. 

V této části mé bakalářské práce zhodnotím finanční situaci společnosti. Začnu  

s analýzou SWOT, ve které se dozvíme silné a slabé stránky a hrozby a příležitosti 

podniku. Celkové posouzení finanční situace podniku jsem rozdělil do více částí. Na 

začátku se budeme zabývat vývojem majetku, zdrojů financování a vývojem tržeb. Poté 

přikročím k zhodnocení likvidit ve sledovaném období, dále to bude zadluženost, 

rentabilita a aktivita.  Nakonec zhodnotím finanční situaci za pomoci soustav ukazatelů.  

 

SWOT analýza ETIFLEX, s.r.o. 

Silné stránky – Strenght 

- dvacetiletá zkušenost s tiskem 

- výborná kvalita produktů 

- individuální přístup k zákazníkovi 

- rychlé zpracování zakázky 

- pružnosti rozhodování 

- zpracování zakázek v cizím jazyce 

 

Slabé stánky – Weakness 

- malé skladové prostory 

- IT vybavení 

- zálohování dat 

- informační systém 

- závislost na dodavatelích materiálu 

- omezená kapacita strojů, nemožnost zpracovávat velké zakázky 
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Příležitosti – Opportunity 

- rozšíření možných dodavatelů 

- růst české ekonomiky 

- věrnostní slevy 

- nový tiskový stroj 

 

 

Hrozby – Threat 

- nesolventnost zákazníků 

- konkurence v oboru 

- politická situace 

- současná hospodářská krize 

 

Vývoj majetku 

Stálá aktiva měla ve sledovaném období značné výkyvy, v roce 2008 tvořila 

stálá aktiva 8% z celkových aktiv oproti roku 2011, kdy stálá aktiva tvoří 39% 

z celkových aktiv. Je to zapříčiněno nákupem nového flexotiskového stroje, kdy v roce 

2009 byla hodnota dlouhodobého hmotného majetku půl milionu, v roce 2010 nastal 

obrovský nárůst o 646% na hodnotu 3 miliony 444 tisíc korun.  

Oběžná aktiva byla zastoupena v roce 2008 90% na celkových aktivech, bylo to 

hlavně díky velkým úsporám na bankovním účtu společnosti. Zde bylo uloženo  

4 miliony a 256 tisíc korun. Podíl oběžných aktiv na celkových aktivech se v dalších 

letech ustálil na hodnotě 60%, opět to měl za následek nákup nového stroje. Dále se 

budu věnovat zásobám, s těmi společnost hospodaří velice dobře a nemá zbytečné 

zásoby materiálu na skladě. Krátkodobé pohledávky se v celém sledovaném období 

pohybují okolo hranice 25%, až na výjimku v roce 2010 kdy se firmě podařilo zdárně 

vymoct 330 tisíc korun a došlo ke snížení na 16% na celkových aktivech. Ale i přes toto 

snížení má společnost v krátkodobých pohledávkách na konci roku 2011 2 miliony 554 

tisíc korun. Další položkou oběžných aktiv, která stojí za zmínku je finanční majetek, 

konkrétně peníze na bankovních účtech. Zde je možné vidět obrácený vývoj jak  

u dlouhodobého majetku, v roce 2008 úspory v bankách činily 5 miliónů 564 tisíc 
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korun, díky nákupu nového stroje v roce 2010 úspory klesly na hodnotu 3 miliónů 274 

tisíc korun.  

 

Vývoj zdrojů financování 

Vlastní kapitál zaznamenal výkyvy v roce 2008, kdy činil jeho podíl na 

celkových pasivech 43% a v roce 2011 to bylo již 57%. Hlavní položku vlastního 

kapitálu tvoří v každém sledovaném období nerozdělený zisk z minulých let. Společnost 

se finančně stabilizuje, protože vlastní zdroje tvoří většinu celkových pasiv. 

Cizí zdroje společnosti se pohybují ve sledovaném období od roku 2008 do roku 

2011 mezi hodnotami 57% - 43%, hodnota podílu na celkových aktivech v roce 2011 

činila 43%, společnost se tímto odprošťuje od cizích zdrojů financování a raději se 

spoléhá na své vlastní zdroje. Nedílnou součástí cizích zdrojů financování jsou 

krátkodobé závazky. Krátkodobé závazky tvořily v roce 2008 podíl na celkových 

pasivech 57%, společnosti se daří své závazky splácet a od roku 2008 po rok 2011 došlo 

ke snížení o 2 miliony 220 tisíc korun. Společnost si na začátku sledovaného období 

dokázala poradit bez bankovních úvěrů, ale to se změnilo v roce 2010, kdy si půjčila  

2 miliony 242 tisíc korun, tato hodnota má podíl na celkových pasivech 20%. 

Společnosti se ovšem daří tento úvěr splácet a v dalším roce tento úvěr snížila o 665 

tisíc korun. 

 

Vývoj tržeb 

Veškerou část tržeb firmy tvoří prodej vlastních výrobků a služeb, což je 

vzhledem k předmětu podnikání pochopitelné. 

Výsledek hospodaření v roce 2008 dosahoval hodnoty 2 miliony 206 tisíc korun 

a meziročně se zvýšil o 30%. Nárůst je tak velký díky velkým tržbám za prodej 

vlastních výrobků a malým nákladům za spotřebu materiálu.  

V roce 2009 nastal propad a meziročně se výsledek hospodaření snížil o 73% na 

hodnotu 578 tisíc korun. Tržby za prodej výrobků byly jen o půl milionu menší, ale 

spotřeba materiálu vzrostla o 1 milion a dále zde byly velké odpisy dlouhodobého 

majetku, oproti předešlému roku se zvětšily o 228 tisíc korun.  
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V roce 2010 se tržby za výrobky a služby zvýšili jen nepatrně o 2%, ale výrazně 

se snížily náklady na spotřebu materiálu díky novému tiskovému stroji a přidaná 

hodnota meziročně vzrostla o 41%. I přes zvýšené mzdové náklady se společnosti 

podařilo dosáhnout meziročního růstu výsledku hospodaření o 246%.  

V roce 2011 klesly tržby o 900 tisíc korun oproti roku 2010, nepatrně se zvýšila 

spotřeba materiálu o 4% a tím klesla i přidaná hodnota 25%. Nadále se zvýšily mzdové 

náklady o 600 tisíc korun a v tomto roce výsledek hospodaření klesl o 74% v porovnání 

s rokem 2010. 

 

Likvidita 

Všechny ukazatele likvidity vykazují ve sledovaném období rostoucí charakter. 

Tento stav nastává díky tomu, že společnost zadržuje velké množství finančních 

prostředků na svém bankovním účtu. Ukazatel okamžité likvidity překračuje 

doporučené hodnoty dokonce až desetinásobně. Tento příliš pozitivní vývoj ukazatelů 

likvidity vypovídá o neefektivním využití peněžních prostředků, kdy se firma šetřením 

připravuje o investiční příležitosti.  

 

Zadluženost 

Celková zadluženost podniku ve sledovaném období má klesající charakter. 

Společnost se snaží financovat své aktivity raději z vlastních zdrojů, v roce 2011 je 

koeficient samofinancování na 58%. Společnosti by se podařilo splatit veškeré své 

dluhy do jednoho a půl roku a v roce 2011 díky poklesu výsledku hospodaření do dvou 

let. 

 

Aktivita 

Společnosti se daří efektivně zhodnocovat svá stálá aktiva. Ve firmě je také 

dobře organizováno se zásobami, jejich doba obratu se pohybuje okolo 6 dnů. Zákazníci 

společnosti Etiflex platí své závazky v průměru do 70 dnů. Naproti tomu společnost své 

závazky platí v průměru do 120 dnů. Společnost je ve výhodě, protože poskytuje 

obchodní úvěry kratší, než sama čerpá u svých dodavatelů. 
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Rentabilita 

Etiflex hospodaří dobře se svými dlouhodobými a oběžnými aktivy. Hodnoty 

rentability celkového kapitálu jsou nadprůměrné v letech 2010, 2008 a 2007. V roce 

2011 se firmě nedařilo efektivně zhodnocovat vložený kapitál jako v minulých letech 

z důvodu většího množství pohledávek. Rentabilita vlastního kapitálu byla uspokojivá 

jen v letech 2010, 2008 a 2007, v dalších letech se společnosti nepodařilo dosáhnout tak 

velkého zisku. Rentabilitu tržeb se firmě daří držet na velmi dobré úrovni a to 7% ze 

zisku připadne jedna koruna tržeb.  

 

Soustavy ukazatelů 

Altmanův model hodnotí analyzovanou společnost jako zdravou pouze v letech 

2008 a 2007. V dalších letech se společnost nachází v tzv. „šedé zóně“ a má 

nevyhraněnou finanční situaci. 

Index IN05 nám udává, že společnost ve všech sledovaných období tvoří 

hodnotu s výjimkou v roce 2011, kde se nachází v tzv. „šedém průměru“ a hodnotu ani 

netvoří, ani ji neničí.    
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4 Vlastní návrhy řešení 

V této poslední části mé bakalářské práce se budu věnovat opatřením pro 

zlepšení finanční situace společnosti Etiflex, s.r.o. Navrhnu opatření pro lepší chod 

společnosti a tím spojené finanční situace. Z provedené finanční analýzy vyplynulo, že 

společnost Etiflex je fungující a hlavně prosperující společností. Určitě se zde také 

najdou oblasti, ve kterých má určité nedostatky a rezervy, což mi dává možnost pro 

vypracování návrhů pro jejich odstranění. K mým návrhům předložím finanční plán  

a také časový harmonogram pro efektivní začlenění do společnosti. 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, společnost má velké nedostatky 

v rámci informačních technologií. Koncept, který společnost využívá je již zastaralý, 

nedostačující a také velmi pomalý. Zejména se jedná o neexitující informační systém. 

Společnost má vytvořený kalkulační program na míru, ale ten neumožňuje kooperaci na 

zakázce více uživatelům současně, a to velmi zdržuje celý výrobní proces. Také tento 

kalkulační program není napojen na další potřebné programy, které využívají grafici  

a také výrobní zaměstnanci. Tento program je vytvořen tak, že umožní výstup dat pro 

další jednotlivé programy, které se ovšem musí přenášet ručně a neprobíhá nic 

automaticky. Tímto způsobem může dojít ke ztrátě nebo znehodnocení dat. Další 

problém shledávám v zálohování již vytvořených dat, která jsou vypalována na CD  

a DVD. Tento způsob zálohy je velmi neefektivní a nezaručí ochranu dat. Společnost 

Etiflex nemá skoro žádný informační systém, který by zahrnoval všechny procesy, 

počínaje od kalkulace přes výrobu až po expedici a také kontrolu splatnosti svých 

pohledávek a zálohu dat. Na základě těchto zjištění, navrhuji společnosti investici do 

informačního systému, který umožní lépe hospodařit s časem a financemi společnosti.    

 

4.1 Informační systém CICERO 

V dnešní době plné informační technologií je velké množství různých 

ekonomických a informační systému. Nabídka výrazně přesahuje poptávku. V tomto 

nepřeberném množství informačních systémů je však jeden, který byl vyvíjen již od 

začátku jako polygrafický informační systém. Tento systém se jmenuje CICERO a je 

ideální volbou pro analyzovanou společnost Etiflex, s.r.o. Systém vytvořila společnost 

CICERO Stapro Group s.r.o., se sídlem Pardubicích. Celý IS má několik modulů jako je 
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obchod, podklady, technologie, objednávky, sklady, sběr dat, expedice a fakturace. 

Každý tento modul je dále rozčleněn do několika částí. Po důkladném prostudování 

materiálů týkajících se IS CICERO jsem se rozhodl společnosti doporučit moduly: 

 

- Obchod 

- Technologie 

- Výroba 

- Sklady 

- Expedice 

- Fakturace (10) 

 

4.1.1 Obchod 

Tento modul je určen pro podporu obchodní činnosti. Obsahuje nástroje pro 

evidenci zákazníků, rychlou kalkulaci ceny, agendu nabídek a zakázek. Nejsilnější částí 

tohoto modulu je nástroj kalkulace, a to především díky možnosti detailní 

parametrizace. Díky tomuto modulu určitě získá společnost velkou konkurenční 

výhodu. 

 

Očekávané přínosy modulu: 

 Podstatné zvýšení počtu zpracovaných kalkulací 

 Okamžitý přístup k evidenci zákazníků 

 Veškeré informace o zákazníkovi jsou evidovány na jednom místě 

 Blesková kalkulace umožňuje okamžitou reakci na poptávku zákazníka 

 

V tomto modulu bude společnosti určitě potřebovat části s názvem: správa zákazníků, 

cenová kalkulace, nabídky a zakázky. 

 

Správa zákazníků 

Evidence zákazníků podporuje pořizování, správu a poskytování údajů  

o zákazníkovi. K těmto datům patří jednak základní údaje pro identifikaci a kontakt se 

zákazníkem (adresa, spojení, IČ, kontaktní osoba, atd.), dále interní údaje, které 
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vypovídají o vztahu firmy k zákazníkovi (obchodní politika, obchodní zájem, platební 

podmínky, atd.) U každého zákazníka je také možnost definovat úvěrový rámec, který 

hledá ve spojení s externím ekonomickým systémem jeho případnou platební nekázeň.   

 

Cenová kalkulace 

Určit rychle a přesně cenu poptávaného výrobku je většinou základem pro 

úspěšné získání zakázky. IS stanovuje nabídkovou cenu výrobku na základě použitého 

výrobního postupu, požadavkům zákazníka a kalkulačního ceníku. Dále je při výpočtu 

ceny zohledněna obchodní politika s ohledem na konkrétního zákazníka. Program 

umožňuje vytvářet více variant pro jeden výrobek (např. pro různé náklady, barevnosti, 

typy papíru, atd.)  Dále také umožňuje možnost uložení vzorových kalkulací či 

modelových postupů kvůli ušetření času stráveného opakováním stejných operací.  

 

Nabídky 

Nabídkou se v systému rozumí soubor dokumentů, které se váží k určité 

poptávce určitého zákazníka. Tento modul podporuje také vytváření, správu  

a prezentaci těchto nabídek na základě výsledků kalkulací. Vytvořenou nabídku je 

možné zákazníkovi zaslat pomocí elektronické pošty přímo z IS. 

 

Zakázky 

Modul pracuje s pojmem „zakázka“ jako souborem dokumentů, které se váží 

k určitému obchodnímu případu konkrétního zákazníka. Zakázka je charakterizována 

číslem, dohodnutými parametry, cenou, termínem realizace. Výslednou smlouvu je také 

možné rovnou zákazníkovi zaslat pomocí elektronické pošty. Zakládání zakázek je 

stěžejní a výchozím bodem pro všechny následné činnosti v informačním systému. 

4.1.2 Technologie 

Tento modul navazuje na modul Obchod, ze kterého použije údaje zadané pro 

kalkulaci ceny zakázky. Výsledkem tohoto modulu jsou komplexní podklady pro další 

realizaci zakázky. Je určen zejména pro přípravu výrobní dokumentace (výrobního 

sáčku, žádanky na materiál, atd.) a také pro vytváření podkladů pro blokaci materiálu na 

zakázku v modulu sklady. 
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Očekávané přínosy modulu: 

 Opakovatelnost procesů pomocí uložených vzorových technologií 

 Zrychlení přípravy výrobní dokumentace 

 Důležitá data jsou automaticky přenášena z cenové kalkulace 

 Minimalizace chyb při vyhotovení výrobní dokumentace 

 

V tomto modulu je možno zpracovat technologické postupy pro jednotlivé výrobky. 

Dokáže zpracovat všechny běžné tiskařské postupy pro letáky, noviny, etikety, 

krabičky, kalendáře, vizitky a dalších mnoho typů výrobků. Výchozím bodem 

technologického zpracování je zakázka, která svými vstupními parametry podmiňuje 

způsob, jakým bude zpracována. Každý výrobek je rozdělen na logické konstrukční 

prvky. 

4.1.3 Výroba 

Modul výroba podporuje plánování, sledování, řízení a hodnocení procesů 

výroby. Nabízí funkce pro popis výrobní kapacity firmy a popis kapacitní náročnosti 

zakázek přecházejících do výroby. Součástí modulu je i podpora sledování stavu 

realizace zakázky. V jednoduchém grafickém rozhraní pak umožňuje operativní 

plánování operací na jednotlivé stroje – pracovní místa. Výstupem z tohoto modulu jsou 

pak plány pro jednotlivá pracovní místa, jejich kapacitní vytíženost a další sestavy 

potřebné pro řízení a vyhodnocování procesu výroby. Organizace výroby spočívá 

v určení, kdy a na kterém pracovním místě se operace bude provádět a to tak, aby byly 

dodrženy termíny zakázek. 

 

Očekávané přínosy modulu: 

 On-line informace o stavu zakázky ve výrobě 

 Informace o technologickém zpracování zakázky před zadáním do 

výroby 

 Dispečerské řízení výroby s přímým náhledem na obchodní  

a technologické oddělení 
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Zadání výroby 

Přebírá připravená a zkontrolovaná data výrobků z modulu technologie. Dále 

vytváří výrobní dávky k zadané zakázce dle dat z technologie. Během přípravy výrobní 

dávky se provede zablokování potřebného materiálu na zakázku ve skladu. Naopak 

během vydávání materiálu na zakázku ve skladu se provede současně i zrušení 

zablokování tohoto materiálu. 

 

Monitorování stavu výroby 

Zajišťuje přístupnost ke všem důležitým informacím o aktuálních objektech 

(stavu zakázek, operacích, výrobcích, zákaznících, apod.). 

 

Kapacitní plánování 

Umožňuje zadáním parametrů plánovaných operací stanovit jejich časové  

a materiálové nároky a zařadit na jednotlivé stroje. Operace zadané uvedeným 

způsobem je možné zařazovat do časového období, a tím vytvářet plán výroby. 

Grafický nástroj pro plánování výroby je snadno ovladatelný pomocí myši a je možné si 

nastavit vyhovující zobrazení. 

4.1.4 Sklady 

Tento modul slouží k zajištění evidence jednicového a nejednicového materiálu, 

polotovarů určených k dalšímu zpracování a hotových výrobků k expedici. 

 

Očekávané přínosy modulu: 

 Informace o stavu a pohybu zásob, polotovarů a hotových výrobků ve 

skladech 

 Zmenšení stavu skladových zásob 

 Rezervace materiálu dle zakázek 

 Efektivnější plánování výroby polotovarů 

 Evidence stavu materiálových zásob pro potřeby účetnictví 

 Evidence stavu hotové, ale nevyexpedované výroby pro potřeby 

účetnictví 
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Materiálové sklady 

Tento modul slouží k evidenci stavu a pohybu papíru, barev, náhradních dílů, 

kancelářských potřeb a dalších druhů materiálů v polygrafickém provozu. Tento 

informační systém podporuje výpočet skladové ceny metodou FIFO i metodou 

průměrných cen. Dále pak možnost přijímání materiálu do skladu jako nezaúčtovaný 

příjem (opožděná faktura za dodávkou, včetně příjmu s neznámou cenou a dodatečným 

oceněním). Modul může zajistit přenos dat do účetnictví včetně párování faktur 

nakoupeného materiálu, přeúčtování nezaúčtovaného příjmu, uzávěrky skladů. Dále 

umožňuje sledovat stav materiálu v návaznosti na jednotlivé zakázky nebo podle druhu.  

 

Sklady polotovarů 

Slouží k evidenci pohybů části výrobků, které jsou nutné k dokončení 

rozpracovaných zakázek. V každý okamžik je možnost stanovit množství polotovarů na 

skladě, a to jak v kusech, tak i v peněžních jednotkách. Součástí tohoto skladu je  

i pravidelná měsíční uzávěrka skladu, na jejímž základě lze do účetnictví doplnit 

množství finančních prostředků vázaných na skladu polotovarů. 

 

Sklad hotových výrobků 

Hlavní rozdíl od výše uvedeného modulu je v tom, že položky na tomto skladu 

nejsou vydávány zpět do výroby, ale jsou rovnou expedovány. V hlavním okně je přímo 

vidět u každé skladové položky její aktuální množství na skladě, a to jak v penězích tak 

i kusech. Také u těchto skladů je standartní součástí měsíční uzávěrka skladu.   

4.1.5 Expedice 

Předposledním krokem na cestě zakázky tiskárnou je expedice kompletně 

dokončené zakázky zákazníkovi. 

 

Očekávané přínosy modulu: 

 Zjednodušení vystavování faktur pro zakázky na základě dodacího listu 

 Přehled o stavu expedovaného / neexpedovaného množství zakázky 

 Zpřehlednění evidence vratných obalů zapůjčených zákazníkovi 

 Možnost vystavit dodací list v libovolné jazykové mutaci 
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Pro každou zakázku je možno vystavit libovolný počet dílčích dodacích listů a jeden 

dodací list konečný. V případě expedice více zakázek na jedno společné expediční 

místo, nabízí systém možnost automatického vystavení společného tzv. sdruženého 

dodacího listu. Součástí evidence dodacího listu je i možnost evidovat vratné obaly 

dodané zákazníkovi společně se zakázkou. Je možno využít také dalších doplňkových 

nástrojů jako rozdělovníky, přepisy balení, paletové a balíkové lístky. Údajů 

obsažených na jednotlivých dodacích listech je možno následně využít při vystavování 

faktur na zakázku v modulu fakturace. 

4.1.6 Fakturace 

V této části je možné vystavovat různé typy faktur a dobropisy. Modul fakturace 

si v systému však neklade za cíl nahrazovat funkcionalitu účetního programu, slouží 

spíše jako spojovací článek mezi IS CICERO a libovolným účetním systémem.  

 

Očekávané přínosy modulu: 

 Urychlení procesu vystavení faktury s využitím dat pořízených 

v ostatních modulech 

 Jasný přehled o stavu vyfakturovaných jednotlivých zakázek 

 Možnost definovat úvěrového rámce pro jednotlivé zákazníky 

 Na základě výše saldokonta zákazníka, je možno automaticky zamezit 

přijetí nové zakázky pro daného zákazníka 

 Možnost vystavit fakturu v libovolné jazykové mutaci 

 Možnost vystavit fakturu v libovolné měně 

 

Při vystavení faktury pro zakázku jsou na doklad automaticky přenesena data. 

Konkrétně se jedná o přenos jednotlivých cen z modulu Obchod, skutečného 

expedovaného množství z modulu Expedice nebo případných vícenákladů z viny 

zákazníka.  

4.1.7 Technická specifikace 

Informační systém CICERO je jako většina databázových řešení vyvinuta 

v architektuře CLIENT – SERVER. Veškerá data jsou tedy uložena na serveru a k nim 

přistupují uživatelé z jednotlivých počítačů připojených do firemní počítačové sítě. 
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Hlavní výhody tohoto řešení: 

 Maximální spolehlivost a ochrana dat 

 Vysoký výkon systému i v případě rozsáhlých implementací 

 Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní programu vycházející z ovládání 

MS Windows 

 Snadná správa a diagnostika celého systému 

 

Zálohování dat probíhá přesně podle potřeb uživatele. Systém zálohuje data pomocí 

DAT pásky, které jsou již standartním doplňkem většiny serverů. Zálohování může 

probíhat buď automaticky každou noc v režii informačního systému, nebo může být 

naplánováno nástroji mimo informační systém. 

Dále musím uvést doporučené požadavky informační systému na vybavení 

hardwearu. Bude se jedna jak o vybavení samotného serveru, tak o vybavení pracovních 

stanic, na které se bude informační systém implementovat. 

Tabulka 30 - Doporučené HW požadavky 

Komponenta Server Prac. Stanice 

Procesor: Intel Xeon 2,8 GHz Intel Pentium IV 2 GHz 

RAM paměť: 512 MB 256 MB 

Disk: 4 GB místa 500 MB 

OS: Windows Server 2003 Windows XP 

 

Společnost Etiflex žádný server nevlastní a je tedy nutné zakoupit server vhodný 

pro spuštění informačního systému. Společnosti navrhuji server od značky Hewlett-

Packard s přesným označením HP PL ML350G6 E5620, tento server značně převyšuje 

doporučené hodnoty společnosti a určitě ho bude moci společnost využívat delší dobu. 

Server je osázen čtyřjádrovým procesorem, 12 GB RAM paměti, třemi pevnými disky  

o velikosti 300GB dohromady tedy 900GB, tento prostor je určitě dostačující jak pro 

informační systém, tak pro zálohování dat. Server je dodáván bez operačního systému  

a pro naše účely se velmi dobře hodí Microsoft Windows Server 2008 R2 Standart, 

tento operační systém podporuje jeden až čtyři procesory a co je velmi důležité, 

podporuje také pět klientů současně. Tento údaj je velmi důležitý pro práci přes 

vzdálený přístup k serveru. (13) Pracovní stanice ve společnosti plně dostačují. 



 

77 

 

4.2 Harmonogram činností 

Od podpisu smlouvy po spuštění informační systému, by měla proběhnout celá 

řada jednání, konzultací a dalších činnosti směřujících k tomu, aby IS CICERO 

fungoval v tiskárně správně a spolehlivě. Smluvně bych se dohodl se společností na 

přesném časovém harmonogramu. Implementace informačního systému do společnosti 

by měla být rozdělena do několika kroků. Vše by mělo započít podpisem smlouvy, dále 

by měla proběhnout procesní analýza společnosti Etiflex, s.r.o. V dalším kroku by měla 

následovat instalace softwaru, poté školení odpovědných osob a zaměstnanců. 

Následuje zkušební provoz a při uspokojivých výsledcích testování se přejde na ostrý 

provoz systému. Všechny tyto činnosti od podpisu smlouvy do ostrého provozu by se 

měly provést zhruba do dvou a půl měsíce jak je uvedeno v tabulce, která je umístěna 

pod tímto textem. 

Tabulka 31 - Harmonogram implementace 

Pořadí Činnost 
Termín, časová 

náročnost 

1. podpis smlouvy 1.8.2013 

2. procesní analýza 1 měsíc 

3. instalace softwaru 1 týden 

4. školení a konzultace 1 týden 

5. zkušební provoz 1 měsíc 

6. ostrý provoz 14.10.2013 

 

1. Podpis smlouvy 

Při podpisu smlouvy o dílo se ukončují obchodní jednání o podmínkách  

a rozsahu implementace. Součástí smlouvy by měl být detailní časový harmonogram, ve 

kterém jsou naplánovány jednotlivé fáze implementace.  

 

2. Procesní analýza 

Cílem procesní analýzy by mělo být provést popis stávajících procesů v tiskárně 

s popisem jednotlivých vazeb, zdrojů, pravomocí a odpovědnosti. Na základě tohoto 

popisu by se pak navrhovala optimalizace těchto procesů tak, aby tyto procesy 

fungovaly efektivněji, s jasně definovanou odpovědností a nevznikaly v ní slepé cesty  

a zbytečné dokumenty. Uživatelé by měli znát přesně procesy a tím i svou 

zodpovědnost, budou lépe znát svou roli v informačním systému a to povede 
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k efektivnějšímu používání tohoto systému. Dále by se mělo věnovat tomu, jaké 

technologie tiskárna používá a jaké výrobky má ve svém portfoliu.  

 

3. Instalace softwaru 

Nedílnou součástí implementace je vlastní instalace softwaru na server  

a pracovní stanice. Na serveru by se mohly vytvořit dvě databáze. Jedna by byla určena 

pro školící účely a uživatelé by se na ní učili pracovat s informačním systémem. Druhá 

by byla připravena pro pozdější ostré nasazení.  

 

4. Školení a konzultace 

Současně s instalací by měla probíhat školení uživatelů na jednotlivé moduly 

v informačním systému. Školení rozsáhlejších modulů jako je Obchod nebo Výroba, by 

měla probíhat ve dvou fázích, kdy při prvním setkání se uživatelé seznámí se základním 

ovládáním modulů a při druhém školení by se probrali detailnější funkce. Při těchto 

školení by měli konzultanti shromažďovat další připomínky a náměty na drobné úpravy, 

aby se při další návštěvě začlenily do systému. Měly by se řešit návrhy dokumentů, 

které budou vytvářeny informačním systémem, stejně tak jako tiskové sestavy. Každé 

školení by se skládalo z teoretické i praktické části, kdy by si uživatelé rovnou zkusili 

ovládání. Určitě by se kvůli motivaci zaměstnanců mohl vytvořit závěrečný test.  

 

5. Zkušební provoz 

Po zaškolení uživatelů a nastavení kalkulačního jádra by měl nastat zkušební 

provoz, v rámci kterého by se testovaly navržené pracovní postupy. V tiskárně by se 

v jedné chvíli vedle IS CICERO používal stále původní systém řízení. Právě 

porovnáním výstupů z původního i z nového systému řízení je možné nastavit nový 

informační systém, tak aby splňoval očekávání.  

 

6. Ostrý provoz a péče 

Zde by měl nastat podpis předávacího protokolu a začne běžet záruční doba. Po 

skončení záruční doby, by se sepsala supervizní smlouva, v rámci které by se 

společnosti nabídla mnohá zvýhodnění, jako například periodická kontrola systému  

a možnost dálkové správy. Nebo také slevy na dodatečná školení či inovace produktu. 
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4.3 Finanční náročnost 

IS CICERO je systém, který je přímo vyvíjen pro polygrafickou výrobu, díky 

těmto aspektům je pořizovací cenu vyšší, než u běžných informační systému. Cenovou 

nabídku jsem získal od pana Michala Koureka, obchodní ředitele společnosti CICERO 

Stapro Group s.r.o. na základě mé poptávky na jednotlivé moduly, které jsou uvedeny 

výše. Po tomto řešení jsem musel sáhnout z jednoho prostého důvodu. Společnost 

CICERO nemá své ceníky běžně k nahlédnutí, a proto jsem zvolil osobní a e-mailovou 

komunikaci. Vše probíhalo na velmi vysoké úrovni a jedná s panem Kourkem bylo 

velice přínosné. 

Pro lepší přehled cen jednotlivých modulů jsem vytvořil tabulku kde, je vše 

znázorněno. V levém sloupci je uveden název modulu a vpravo je uvedena cena za tento 

modul. Částky jsou uvedeny bez DPH. Tento stejný případ platí pro druhou polovinu 

tabulky kde je uvedena kalkulace na požadovaný server.  

Tabulka 32 - Cenová kalkulace IS CICERO a server 

Modul Cena bez DPH 

Systém 60 000 Kč 

Řídící panel 50 000 Kč 

Obchod - Zákazníci 50 000 Kč 

Obchod - Kalkulace 20 000 Kč 

Obchod - Nabídky 18 000 Kč 

Obchod - Zakázky 22 000 Kč 

Technologie 215 000 Kč 

Výroba 65 000 Kč 

Sklady 35 000 Kč 

Expedice 15 000 Kč 

Fakturace 30 000 Kč 

Uživatelské licence 5 Ks 50 000 Kč 

Školení a konzultace 270 000 Kč 

Celkem IS 900 000 Kč 

  Položka Cena bez DPH 

Server 60 000 Kč 

Operační systém 15 000 Kč 

Instalace serveru 25 000 Kč 

Celkem server 100 000 Kč 
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Celková cena s DPH je 1.089.000,--Kč za kompletní implementaci informačního 

systému CICERO do společnosti Etiflex, s.r.o. V této ceně není zahrnuta částka za 

pořízení serveru, protože ta se informačního systému netýká a společnost si sestavení  

a instalaci serveru musí objednat u IT společnosti. Celková cena s DPH za sestavení 

serveru a jeho instalaci je 121.000,--Kč. Částku za provedení implementace by 

společnost neměla platit najednou. Proto jsem vytvořil splátkový kalendář informačního 

systému a platby jsem rozdělil do 6 splátek po 181.500,--Kč. V tomto splátkové 

kalendáři je vidět, že přijaté faktury začínají chodit od 22. října 2013 a každý měsíc 

přijde jedna faktura až do 21. března 2014, kdy společnost CICERO Stapro Group s.r.o. 

zašle poslední fakturu.  

Tabulka 33 - Splátkový kalendář informačního systému 

Cena celkem              
s DPH 

1 089 000 Kč 

  
    Číslo faktury Částka s DPH DUZP Termín splatnosti 

Faktura č. 1 181 500 Kč 22.10.2013 30.12.2013 

Faktura č. 2 181 500 Kč 22.11.2013 30.1.2014 

Faktura č. 3 181 500 Kč 20.12.2013 28.2.2014 

Faktura č. 4 181 500 Kč 22.1.2014 31.3.2014 

Faktura č. 5 181 500 Kč 21.2.2014 30.4.2014 

Faktura č. 6 181 500 Kč 21.3.2014 30.5.2014 

 

Na přijatých fakturách od společnosti Stapro Group s.r.o. jsou data 

uskutečnitelného zdanitelného plnění vždy kolem 22. dne příslušného měsíce jak je 

vidět v tabulce výše. Doporučil bych faktury rozdělit do obou hospodářských let, tři 

faktury by byly v roce 2013 a druhá polovina faktur bude v roce 2014. Ovšem termíny 

splatnosti by měly být zhruba o dva měsíce od data uskutečnitelného zdanitelného 

plnění, aby společnost Etiflex čerpala obchodní úvěr.   
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci společnosti Etiflex, 

s.r.o. za období od roku 2007 do roku 2011 za pomoci ukazatelů finanční analýzy  

a navrhnout opatření pro zlepšení situace, v níž se podnik nachází. Jako podklady mi 

sloužila data z účetních výkazů společnosti a informace poskytnuté samotnou 

společností při osobních schůzkách. 

Prvním dílčím cílem práce bylo zhodnotit současný stav společnosti. V této části 

jsou uvedeny základní údaje o společnosti a její historie, organizační schéma 

společnosti a také životní cyklus zakázky. Pro lepší pochopení čím se společnost 

zabývá, jsem popsal výrobní sortiment i s názornými obrázky a popisem k čemu se tyto 

výrobky používají. V poslední řadě jsem se snažil popsat hlavní odběratele výrobků. 

Za pomoci teoretické části jsem provedl výpočet ukazatelů finanční analýzy  

a jednotlivé výsledky jsem srovnal s konkurenčním podnikem. Vždy jsem výsledky 

zkoumané společnosti uvedl v přehledné tabulce a hned pod ní jsem uvedl naměřené 

hodnoty konkurenční podniku pro větší přehled a orientaci v tabulkách. 

Dále jsem se snažil posoudit celkovou finanční a ekonomickou situaci. 

Posloužila mě k tomu finanční analýza společnosti, ale také konkurenčního podniku. 

Díky tomuto srovnání jsem zjistil, že společnost Etiflex je na tom ve většině ukazatelů 

lépe než její konkurent. Zhodnocení celkové finanční situace jsem rozdělil do několika 

části. Zhodnotil jsem vývoj majetku, zdrojů financování a tržeb, ale také poměrových 

ukazatelů jako je likvidita, zadluženost, aktivita a rentabilita. V této části jsem uvedl 

také SWOT analýzu pro odhalení silných a slabých stránek a hrozeb a příležitostí 

podniku. Obě tyto analýzy jak ta finanční tak i SWOT odhalily určité rezervy  

a problémy se kterými se podnik potýká.  

Na základě zjištění z finanční analýzy a analýzy SWOT jsem firmě doporučil 

investici do informačního systému CICERO, který je navržen přesně pro polygrafické 

společnosti. Za pomoci tohoto systému jednatelé společnosti mohou zakázku sledovat 

již od vytvoření nabídky zákazníkovi přes výrobu, sklad, expedici a také co je pro 

společnost nejdůležitější fakturaci. Vše je na jednom místě a kdykoliv dohledatelné. 

Dále jsem společnosti navrhl investici do serveru, který by se staral jak o chod 

informačního systému, tak o zálohování citlivých dat společnosti. Tyto návrhy jsem 

podložil časovým harmonogramem činností a také jejich finanční náročností pro 
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podnik. Vše jsem zanesl do přehledných tabulek pro lepší orientaci. Myslím si, že po 

zavedení doporučeného informačního systému společnost ušetří čas a peníze, které 

může investovat do další rozvoje společnosti. Tento systém zprůhlední všechny procesy 

prováděné ve firmě a také umožní jejich zpětnou analýzu, která je velmi důležitá pro 

vedení společnosti Etiflex. 

Věřím, že všechny mnou přednesené návrhy budou pro společnost přínosem  

a napomohou ještě větší efektivitě jejího hospodaření a dalšímu rozvoji společnosti. 

Stanovené cíle práce tímto považuji za splněné. 
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