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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na finanční situaci vybraného podniku na základě 

metod finanční analýzy. Pro výpočet jednotlivých ukazatelů byl vytvořen vlastní 

jednoduchý algoritmus ve Visual Basic for Application v prostředí Microsoft 

Excel. Pomocí výsledků je posouzený finanční stav podniku, definovány 

nedostatky a hrozby a navrhnuta opatření pro odstranění problémů vedoucí ke 

zlepšení finanční situace podniku. 
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Abstrakt 

The bachelor thesis is focused on the financial situation of a chosen company on 

the basis of financial analysis. For the calculation of the indicators was created 

own simple algorithm in the Visual Basic for Application in Microsoft Excel. 

Using the results is assessed financial situation of the company, defined 

weaknesses and threats and proposed measures to solve the problems to improve 

the situation. 
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Úvod  

Finanční analýza je nedílnou součástí při finančním rozhodování podniků. Na 

základě analýzy z předešlých let lze předpokládat budoucí vývoj a reagovat na 

případné změny, ať uţ pozitivní či negativní. Klíčem k efektivnímu finančnímu 

řízení podniku je pouze kvalitní zpracování finanční analýzy a znalostí v tomto 

oboru. 

Výsledky finanční analýzy pomáhají k dalšímu rozvoji podniku, ale jsou také 

zajímavé nejen pro investory a obchodní partnery, kterým indikuje, zda do 

podniku výhodné investovat případně s ním spolupracovat, ale také pro 

konkurenční podniky, které mohou vyuţít jejich slabých stránek ve svůj prospěch. 

Pro výpočet ukazatelů finanční analýzy jsou pouţity jako hlavní zdroje účetní 

výkazy, tedy v tomto případě rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti, u které je 

finanční situace posuzována.  

V této práci se bude jednat o finanční analýzu podniku OR-CZ, s. r. o. Tento 

podnik vyuţívá vlastní software pro zjištění finanční situace. Avšak ne kaţdá 

společnost má tolik financí, aby si příslušný software zakoupila, nebo v případě 

společnosti OR-CZ sama vyrobila. Proto pomocí programovacího jazyku VBA, 

který je doplňkem MS Excel, tedy programem v základním vybavení PC, bude 

navrţen autorkou bakalářské práce jednoduchý algoritmus pro výpočet ukazatelů 

finanční analýzy. Pro správné vyhodnocení výsledku ovšem samotný algoritmus 

nestačí. Důleţité jsou zejména teoretické poznatky, znalosti a zkušenosti. 

 

Teoretická část bakalářské práce je vytvořena především na základě studia 

finanční analýzy, nejen znalostí získaných v tomto předmětu, ale také studiem 

odborné literatury zabývající se touto tématikou a uţivatelského prostředí MS 

Excel a zejména jeho doplňkem Visual Basic for Applications. 

V praktické části je charakterizována společnost, u které je finanční analýza 

zpracovávána a do připraveného algoritmu aplikována data z rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty získaných od posuzované společnosti za období 2008-2011. 

Závěrečná část obsahuje celkové zhodnocení výsledků finanční analýzy, která 

byla získána pomocí algoritmu z prostředí VBA a jsou navrţena a doporučena 

opatření, která by zlepšila finanční situaci společnosti. 
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1. Cíl práce a pouţité metody 

Cílem bakalářské práce je na základě rešerše současných teoretických poznatků 

vytvořit algoritmus pomocí VBA v prostředí MS Excel. Zároveň pomocí výsledků 

a metod finanční analýzy a informací získaných z odborné literatury poskytnout 

souhrnné zhodnocení finanční situace podniku OR-CZ, s. r. o. a na základě těchto 

získaných informací navrhnout případné opatření na zlepšení finanční situace. 
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2. Teoretická východiska finanční analýzy 

V této části jsou sumarizovány teoretické poznatky týkající se hodnocení finanční 

situace podniku a také znalosti prostředí Visual Basic for Applications, a které 

jsou nezbytné pro zpracování a porozumění praktické části, která je 

vypracovávána pro zhodnocení finanční analýzy konkrétního podniku 

 

2.1. Charakteristika finanční analýzy 
 

„Finanční analýza představuje rozbor údajů, jejichţ prvotním a zpravidla hlavním 

zdrojem je finanční účetnictví.“
1
 Finanční analýzu lze chápat jako metodu, díky 

níţ se mohou vzájemně porovnávat získané údaje a pomocí ní vytvořit obraz 

zhodnocení let minulých, přítomnosti a získat předpoklad pro budoucnost 

podniku
2
 

Výpočet finanční analýzy se především z důvodu jednoduchosti dělí metody na 

elementární metody a metody finanční analýzy. Elementární metody se následně 

dělí na analýzu absolutních ukazatelů (tedy horizontální a vertikální analýza), 

analýzu tokových ukazatelů, analýzu rozdílových ukazatelů (např. čistý pracovní 

kapitál), analýzu poměrových ukazatelů (ukazatele rentability, ukazatele aktivity, 

ukazatele zadluţenosti atd.) a analýzu soustav ukazatelů (Z-skóre, IN05) 

Finanční analýza se vypočítává na základě informací získaných z účetních výkazů 

(rozvahy, výkazu zisku a ztráty, cash-flow). Výkazy vyjadřují soustavu údajů o 

minulosti a současnosti.
3
 

 

2.2. Rozvaha 

Rozvaha neboli bilance zobrazuje finanční situaci společnosti a to stav jejího 

majetku a závazků k určitému datu, nejčastěji k poslednímu finančnímu dni 

společnosti. Aktiva uvádí přehled co společnost vlastní (například hotovost, 

majetek, zboţí, materiál aj.) a co společnosti dluţí jiní (například pohledávky za 

odběrateli). Na pravé straně jsou sepsána pasiva, tedy jakým způsobem jsou 

                                                 
1
 MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a státních organizací. 2006. Str.23 

2
 MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a státních organizací. 2006. 

3
 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. Proces ocenění základní metody a postupy.2011. 
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aktiva společnosti zafinancována, jinými slovy, co společnost dluţí jiným 

ekonomickým subjektům (například bankovní půjčky, obligace, závazky vůči 

dodavatelům, závazky vůči zaměstnancům aj.) a vlastní kapitál (základní kapitál, 

rezervy aj.)
4
 

Rozvaha však neodráţí přesnou současnou hodnotu společnosti.
5
 Ukazuje stav 

majetku, avšak neukazuje tok peněz ve společnosti během finančního roku.
6
 

Tabulka 1: Osnova rozvahy
7 

AKTIVA PASIVA 

Aktiva celkem 

      Pohledávky za upsané vlastní jmění 

      Stálá aktiva 

           Nehmotný investiční majetek 

           Hmotný investiční majetek 

           Finanční investice 

      Oběţná aktiva  

           Zásoby 

           Krátkodobé pohledávky 

           Finanční majetek 

      Ostatní aktiva, přechodné účty aktivní 

           Časové rozlišení 

           Dohadné účty aktivní 

Pasiva celkem 

     Vlastní kapitál 

          Základní kapitál 

          Kapitálové fondy 

          Fondy ze zisku 

          Výsledek hosdpodaření z minulých let 

          Výsledek hosdpodaření z běţného období 

     Cizí zdroje 

          Rezervy 

          Dlouhodobé závazky 

          Krátkodobé závazky 

          Bankovní úvěry a výpomoci 

     Ostatní pasiva, přechodné účty pasivní 

          Časové rozlišení 

          Dohadné účty pasivní 

 

 

2.3. Výkaz zisku a ztráty 

„Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) je účetní výkaz, který podává přehled o 

nákladech a výnosech na provozní, finanční a mimořádnou činnost za sledované 

období.“
8
 

Výkaz zisků a ztrát podává přehled o nákladech, tedy kolik společnost vydala za 

určité období (například za materiál, za zaměstnance, za daně aj.) a o výnosech, 

tedy kolik získala za určité období (například za prodej výrobků aj.) 

Rozdíl mezi náklady a výnosy tvoří zisk nebo ztrátu za finanční období.
9
 

                                                 
4
 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 2007.. 

5
 ČERNÁ, A a kolektiv. Finanční analýza. 1997. 

6
 BLÁHA, Z.S., I. JINDŘICHOVSKÁ. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 1996. 

7
 BLÁHA, Z.S., I. JINDŘICHOVSKÁ. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 1996. 

8
 ČERNÁ, A a kolektiv. Finanční analýza. 1997. S. 43. 
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V následující tabulce je moţné vidět zjednodušený model výkazu zisku a ztráty. 

  

                                                                                                                                      
9
 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. Proces ocenění základní metody a postupy.2011. 
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Tabulka 2: Zjednodušený model výkazu zisku a ztráty
10

 

I. OBCHODNÍ ČINNOST 

+ trţby za prodej zboţí 

–náklady vynaloţené na prodané zboţí 

= OBCHODNÍ MARŢE 

II. VÝROBNÍ ČINNOST 

+ trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

+ – změna stavu zásob vlastní činnosti 

+ aktivace (materiálu, zboţí a DM, vyrobených ve vlastní reţii  

a vnitropodnikových sluţeb) 

–výkonová spotřeba (materiál, energie, sluţby) 

= PŘIDANÁ HODNOTA 

–osobní náklady (mzdy, odměny, sociální zabezpečení) 

–daně a poplatky (kromě daně z příjmů) 

–odpisy dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku 

–ostatní provozní náklady a výnosy 

= PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

III. FINANČNÍ ČINNOST  

+ finanční výnosy 

–finanční náklady 

= FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

  

 PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

+ – FINANČNÍ VÝSLEDEK HOPODAŘENÍ 

– daň z příjmů za běţnou činnost 

= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŢNOU ČINNOST 

IV. MIMOŘÁDNÁ ČINNOST 

 + mimořádné výnosy 

 –mimořádné náklady 

 –daň z příjmů z mimořádné činnosti 

 = MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

  

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŢNOU ČINNOST 

+ MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 

 

2.4. Moţná úskalí při analýze 

Základem analýzy je podat co nejvěrohodnější výsledky o stavu společnosti. 

Avšak existují některé skutečnosti, které mohou tyto výsledky zkreslovat. Mezi 

nejdůleţitější patří princip historických cen, srovnatelnost časovou řadou a 

nepeněţních faktorů
11

 

 

                                                 
10

 GRÜNWALD, R., J. HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku.2007. 
11

 RŮČKOVÁ,P. Finanční analýza.2007. 
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2.4.1. Princip historických cen 

Majetek je oceňován jeho pořizovací cenou. Problém je v tom, ţe tento 

způsob nebere v úvahu změny trţních cen, změny v kupní síle peněţní 

jednotky a tím zkresluje výsledek hospodaření za běţný rok. Inflace je 

v tomto ohledu také problémem. Inflace postihuje především podniky, 

které vlastní starší vybavení. Vliv inflace se také projeví ve výkazu zisků a 

ztrát, kde se střetávají náklady odvozené od historických cen, jako odpisy) 

a výnosy, které jsou aktuální, tedy odpovídají běţným cenám.
12

 

 

2.4.2. Srovnatelnost časovou řadou 

Tento problém můţe nastat díky odlišné účetní politice společností, 

především v rozdílném odpisování, oceňování a zařazování majetku, 

aplikaci účetních zásad nebo metodice. 

 

2.4.3. Vliv nepeněţních faktorů 

Tyto faktory se nemusí v ekonomice objevit přímo, ale je potřeba je vzít 

v úvahu, například pracovní síla, firemní značka aj. Tyto faktory jsou 

brány v potaz zejména při posuzování investic. 
13

  

                                                 
12

 KNÁPKOVÁ, A. , D. PAVELKOVÁ. Finanční analýza – komplexní průvodce s příklady. 2010. 
13

 MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a státních organizací. 2006. 
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2.5. Absolutní ukazatele 
 

2.5.1. Horizontální analýza 

Pokud chceme vhodným způsobem zjistit meziroční změny, existuje mnoho 

postupů. Můţeme vyuţít různé indexy nebo diference. Matematické lze toto 

vyjádřit vzorcem, kde si bilanční hodnotu poloţky i v čase t označíme Bi(t):
14

 

 

      
   

              

     
     

Vzorec 1: Výpočet horizontální analýzy v procentech
15

 

 

 

2.5.2. Vertikální analýza 

„Vertikální analýza spočívá v tom, ţe se na jednotlivé poloţky finančních výkazů 

pohlíţí v relaci k nějaké veličině. Pokud hledaný vztah označíme Pi, pak 

formalizovaný výpočet je následující:“ 
16

 

 

    
  

   
      

Vzorec 2: Výpočet horizontální analýzy v procentech.
17

 

 

2.5.3. Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Absolutní hodnoty se zpracovávají třemi způsoby 

- Stanoví se rozdíl mezi za dva roky (nejčastěji dva po sobě jdoucí). 

Pozornost se věnuje rozdílům, které mají vysokou hodnotu, ať uţ kladnou 

nebo zápornou. 

- Vypočte se indexový podíl za běţný a minulý rok. Pozornost se opět 

věnuje vysokým rozdílům. 

- Kaţdé poloţce se přiradí její procentuelní podíl na aktivech či pasivech a 

opět se pozornost věnuje nápadně vysokým změnám.
18

 

                                                 
14

 KISLINGEROVÁ, E.; J. HNILICA. Finanční analýza krok za krokem. 2005 
15

 KISLINGEROVÁ, E.; J. HNILICA. Finanční analýza krok za krokem. 2005. S.12. 
16

 KISLINGEROVÁ, E.; J. HNILICA. Finanční analýza krok za krokem. 2005. S.15. 
17

 KISLINGEROVÁ, E.; J. HNILICA. Finanční analýza krok za krokem. 2005. S.15. 
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2.5.4. Horizontální a vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 

Odehrává se v podobě relativních ukazatelů ať uţ meziročních indexů, které mají 

za úkol odhalit nerovnosti v relativních změnách nákladů a výnosů (jedná se o 

horizontální analýzu), tak procentní podíl jednotlivých poloţek na trţbách, kde 

změna můţe detekovat změnu například sortimentu, cen aj. (jedná se o vertikální 

analýzu).
19

 

 

2.6. Rozdílové ukazatele 
 

2.6.1. Čistý pracovní kapitál 

Nejčastější uţívaný ukazatel se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými oběţnými 

aktivy (OA) a celkovými krátkodobými závazky (KZ). Ty jsou různě vymezeny: 3 

měsíce – 1 rok.
20

  

 

            

Vzorec 3: Výpočet čistého pracovního kapitálu.
21

 

 

2.6.2. Čistý peněţně pohledávkový fond 

Představuje jakousi střední cestu mezi čistým pracovním kapitálem a čistými 

pohotovými prostředky, kde se z oběţných aktiv vyloučí zásoby nebo i 

nelikviditní pohledávky od kterých se odečtou krátkodobé závazky. 
22

 

 

                                           

Vzorec 4: Výpočet čistého peněţně pohledávkového fondu.
23

 

 

 

                                                                                                                                      
18

 GRÜNWALD, R., J. HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 2007. 
19

 GRÜNWALD, R., J. HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 2007. 
20

 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009. 
21

 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009. 
22

 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009. 
23

 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009. 
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2.7. Poměrové ukazatele 

 

2.7.1. Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloţeného kapitálu je měřítkem schopnosti, 

jak podnik dokáţe vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku pomocí 

investovaného kapitálu. 
24

 

Rozlišujeme několik druhů rentabilit: rentabilita celkových aktiv (ROA), 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita dlouhodobých zdrojů 

(ROCE), rentabilita trţeb (ROS).
25

 

 

Rentabilita aktiv – zobrazuje, jak efektivně jsou vyuţívána aktiva. 

Doporučená hodnota by měla přesahovat 10%.
26

 

     
    

              
     

Vzorec 5: Rentabilita aktiv [%] 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu – zobrazuje výnosnost kapitálu, který do 

podniku vloţili akcionáři a podle něj zjišťují, jestli jejich vloţený kapitál přináší 

dostatečný výnos. Optimální hodnota by měla přesahovat 10%. 

     
    

               
     

Vzorec 6: Rentabilita vlastního kapitálu [%] 

 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů – zobrazuje celkový výdělek vlastníků 

a věřitelů z investovaného kapitálu.  

      
    

                                  
     

Vzorec 7: Rentabilita dlouhodobých zdrojů [%] 

 

                                                 
24

 VALACH, J a kolektiv. Finanční řízení podniku. 1999. 
25

 JADVIŠČÁK, D. Finanční analýza. Webnode.cz [online]. 
26 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009. 
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 Rentabilita trţeb – zobrazuje, jaký zisk přinesla jedna koruna trţeb.  

     
    

     
     

Vzorec 8: Rentabilita trţeb [%] 

 

 

2.7.2. Ukazatele likvidity 

Likvidita se dá vyjádřit jako schopnost ekonomického subjektu dostát svým 

závazkům prostřednictvím úhrady v peněţních prostředcích. Jiná varianta říká, ţe 

jde o schopnosti proměnit aktivum v peněţní prostředky v krátkém období, aby 

byly hrazeny závazky. 

Rozlišujeme 3 druhy likvidit:
27

 

 

Běţná likvidita – zobrazuje, kolikrát jsou krátkodobé závazky společnosti kryty 

jejími oběţnými aktivy. Optimální hodnota by měla být nejméně 1,5.
 28

 

    
             

                  
 

Vzorec 9: Běţná likvidita 

 

Pohotová likvidita – se od běţné likvidity liší odečtem zásob, jelikoţ jsou 

nejméně likvidní sloţkou. Optimální hodnota se pohybuje 1-1,5. 
29

 

    
                    

                  
  

Vzorec 10: Pohotová likvidita 

 

Okamţitá likvidita – zobrazuje schopnost společnosti hradit své aktuálně splatné 

závazky. Optimální hodnota by měla být nejméně 0,2.
 30

 

    
                

                  
 

Vzorec 11: Okamţitá likvidita 

 

 

                                                 
27

 ZIKMUND, M. Ukazatele likvidity. Businessvize.cz [online]. 
28 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009. 
29 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009. 
30 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009. 
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2.7.3. Ukazatele zadluţenosti 

Zadluţenost zobrazuje míru financování společnosti cizími zdroji. Ukazatele 

zadluţenosti tedy vyuţívají poměru mezi vlastními a cizími zdroji financování.  

- Celková zadluţenost – vyjadřuje míru zadluţenosti vůči majetku, je to 

ukazatel věřitelského rizika. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 

0,5 – 0,6.
 31

 

                     
           

             
 

Vzorec 12: Výpočet celkové zadluţenosti
32

 

 

- Koeficient samofinancování – znázorňuje, do jaké míry jsou aktiva 

společnosti financována vlastním kapitálem. Výsledná hodnota by podle 

doporučených hodnot neměla přesáhnout hodnotu 0,9. 
33

 

                            
               

             
 

Vzorec 13: Výpočet koeficientu samofinancování
34

 

 

- Úrokové krytí – formuluje, kolikrát převyšuje zisk z provozní činnosti 

placené úroky. Zde se minimální doporučená hodnota pohybuje mezi 3-6. 

35
 

               
    

               
 

Vzorec 14: Výpočet úrokového krytí
36

 

       

 

2.7.4. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity zjišťují, jak aktivně podnik nakládá se svými prostředky. Jako 

ukazatel aktivity se dá pouţít téměř vše.
37

  

                                                 
31 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009. 
32

 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2007. 
33 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009. 
34

 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2007. 
35 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009. 
36

 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2007. 
37

 ALGORITMY.NET. Ukazatele aktivity. Algoritmy.net [online]. 
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Vzorec 15: Univerzální výpočet obratu
38

 

 

 

                       
            

     
 

Vzorec 16: Univerzální výpočet doby obratu
39

 

 

2.8. Soustavy poměrových ukazatelů 

Soustavy ukazatelů mají tu výhodu, ţe dokáţí vyjádřit celkovou finančně-

ekonomickou situaci společnosti jednou hodnotou. Nevýhodou však je, ţe 

v případě nalezení odchylky, ţe schopnost najít příčinu kladné či záporné změny.
 

40
 

 

2.8.1. Altmanův index finančního zdraví Z-skóre 

Altmanův index finančního zdraví Z-skóre je součet kvantitativních ukazatelů, 

které mají různou váhu, která je definována pro kaţdé odvětví. Altmanův index je 

více pouţitelný pro podniky, které jsou obchodovatelné na burze cenných papírů.
 

41
 

                                                          

     

Vzorec 17: Výpočet Z-skóre
42

 

 

Tabulka 3: Výpočet proměnných k Z-skóre
43

 

Hodnota Výpočet  

x1 ČPK/Aktiva celkem 

x2 Nerozdělený VH/Aktiva celkem 

x3 EBIT/Aktiva celkem 

x4 Základní kapitál/Cizí zdroje 

x5 Trţby/Aktiva celkem 

 

                                                 
38

 ALGORITMY.NET. Ukazatele aktivity. Algoritmy.net [online]. 
39

 ALGORITMY.NET. Ukazatele aktivity. Algoritmy.net [online]. 
40

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2010. 
41

 GRÜNWALD, R., J. HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 2007. 
42

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2010. 
43

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2010. 
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Tabulka 4: Výsledné hodnoty Z-skóre a jejich význam
44

 

Hodnota Význam 

< 1,2 Hrozba bankrotu 

1,2 – 2,9 Šedá zóna  bankrot nehrozí, ale problémy existují 

2,9 < Silná zdravý podnik vytvářející přidanou hodnotu pro vlastníky 

 

 

2.8.2. Index důvěryhodnosti IN05 

Jelikoţ Altmanův index není příliš vhodný, byl pro české podniky vytvořen Index 

důvěryhodnosti IN05, který je však podobný. Je tedy důvěryhodnějším 

ukazatelem zdraví českých společností.
 45

 

                                                       

Vzorec 18: Výpočet IN05
46

 

 

Tabulka 5: Výpočet proměnných k IN05
47

 

Hodnota Výpočet  

x1 Aktiva celkem/ Cizí zdroje 

x2 EBIT/nákladové úroky 

x3 EBIT/Aktiva celkem 

x4 Výnosy/Aktiva celkem 

x5 Oběţná aktiva/ (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

 
Tabulka 6: Výsledné hodnoty IN05 a jejich význam

48
 

Hodnota Význam 

< 0,9 Hrozba bankrotu 

0,9 –1,6  Šedá zóna  bankrot nehrozí, ale problémy existují 

1,6 < Silná zdravý podnik vytvářející přidanou hodnotu pro vlastníky 

  

                                                 
44

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2010. 
45

 GRÜNWALD, R., J. HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 2007. 
46

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2010. 
47

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2010. 
48

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2010. 
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2.9. Programy pro výpočet finanční analýzy 

Existuje mnoho moţností jak vypočítat finanční ukazatele počínaje ručními 

výpočty aţ po sloţitý software, který na základě účetních výkazů. V rámci 

bakalářské práce bude pro výpočet slouţit program vytvořený autorkou 

bakalářské práce.  

 

2.9.1. MS EXCEL 

MS Excel je tabulkový procesor z balíčku Microsoft Office, který slouţí 

k výpočtům díky široké škále funkcí (matematických, statistických, finančních). 

Základním prvkem je buňka a jednotlivé buňky tvoří tabulku. Na základě 

vyplněné tabulky lze vytvořit graf různého typu. Excel také obsahuje různé prvky 

vhodné pro datovou analýzu (databázové seznamy, kontingenční tabulky).  

Dalším hojně vyuţívaným prvkem jsou Makra, která zaznamenávají posloupnost 

příkazů a slouţí k zrychlení procedur, které se často opakují tím, ţe jsou 

automatizovány. Makra bývají provázány s VBA jazykem.
49

  

 

2.9.2. Programovací jazyk VBA 

VBA (zkratka anglického názvu Visual Basic for Application) je objektově 

orientovaný programovací jazyk podporovaný Microsoft Office. Kód programu se 

zapisuje jako posloupnost příkazů, které jsou ukládány do makra.
50

 

Pro napsání programu pro výpočet finanční analýzy byly pouţity tyto prvky: 

 

MsgBox 

Msgbox je dialogové okno jehoţ syntaxe je MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, 

helpfile, context]), kde Prompt je povinný argument a jeho znění je zobrazeno 

jako zpráva; maximální délka je 1024 znaků. Ostatní argumenty jsou nepovinné. 

Buttons je číslem udávajícím obrazená tlačítka, ikonu nebo konstanta pro typ 

tlačítka. Výchozí je 0. Title je záhlaví dialogu. Helpfile je název souboru 

                                                 
49

 ANDRÁSSY, Roland. Visual Basic for Applications : V prostredí MS Office [online].  
50

 ANDRÁSSY, Roland. Visual Basic for Applications : V prostredí MS Office [online]. 
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s nápovědou a je povinné, pokud je uveden Context. Context je číslo kontextové 

nápovědy odpovídající heslu.
51

 

 

UserForm 

Je samostatně vytvořený formulář, který má mnoho atributů a moţností jak jej 

designově upravit. Mezi nejdůleţitější vlastnosti patří Name, tedy název 

formuláře, Caption je text, který se objeví v záhlaví formuláře. Pomocí Font se 

upravuje písmo. Tyto vlastnosti se dají pouţít i pro jiné prvky formuláře.
52

  

Label 

Label je popisek. Na formulář se „vkládá“ pomocí velkého A v nástrojích 

Toolbox. Text,  který se zobrazí v popisku se upravuje ve vlastnosti Caption. 

Pomocí Font opět upravíme písmo.
53

 

 

CheckBox 

Jde o zaškrtávací pole, kterým je moţno vybrat více moţností ve formuláři. 

Nejvíce se opět vyuţívá z vlastností Name a Caption.
54

 

 

OptionButton 

Je přepínač, kterým volíme pouze jednu moţnost na formuláři. Jako u ChecBox 

jsou nejvíce uţívané vlastnosti Name, Caption a Font.
55

 

 

CommandButton 

Neboli tlačítko. Po jeho stisknutí proběhne nějaká akce, například výpočet. Name, 

Caption a Font jsou opět nejvyuţívanější vlastnosti.
56

 

 

Při psaní kódu byly následně vyuţity tyto funkce: 

 

Deklarace proměnných 

                                                 
51

 LASÁK, Pavel. Dialogové okno MsgBox. [online]. 
52

 LASÁK, Pavel. UserForm Formulář. [online]. 
53

 LASÁK, Pavel. Label popis. [online]. 
54

 LASÁK, Pavel.CheckBox zaškrtávací pole. [online]. 
55

 LASÁK, Pavel. OptionButton přepínač. [online]. 
56

 LASÁK, Pavel. CommandButton. [online]. 
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Při psaní maker je vhodné deklarovat proměnné. VBA umí pracovat i bez nich 

avšak musí alokovat větší prostor, neţ kdyţ jsou nadeklarované. Názvy 

proměnných musí být výstiţné, abychom věděli, o jaký parametr se jedná. 

Doporučuje se uţívat proměnné bez diakritiky, začínat písmenem. Při deklaraci je 

nutné nadefinovat jejich platnost, mezi ně patří především Static – pouze pro 

danou proceduru, Public – platná ve všech modulech a procedurách, Private – 

platná pro procedury v daném modulu, Dim – platné pouze pro jednu proceduru 

v daném modulu, záleţí na umístění deklarace
57

 

 

Procedura typu Sub 

Procedura Sub do volajícího programu nevrací hodnotu, tím se liší od Funkce. Při 

volání procedury je potřeba zadat stejný počet a datový typ argumentů, tak jak je 

uvedeno v její deklaraci. Tyto procedury se vyuţívají při načítání vstupních dat od 

uţivatele a následné manipulaci s nimi. Syntaxe procedury je: 

 

 Sub name [(arglist)] 

    [příkazy] 

  End Sub 

 

Argumety tohoto příkazu jsou Name – povinné, název procedury. Arglist je 

volitelný seznam proměnných představující argumenty, které jsou předávány 

proceduře při jejím volání, oddělují se čárkou.
58

 

 

Podmínka IF 

Pomocí podmínek se usměrňují příkazy. Vytváří se pomocí příkazů If, Then, 

ElseIf, Else. Takto se program větví. 

If <podmínka> Then <Příkaz>  

Je nejjednodušší podmínka. Jestliţe platí podmínka, pak proveď 

 

                                                 
57

 LASÁK, Pavel. Proměnné VBA. [online]. 
58

 CADFORUM.CZ. Standardní moduly a procedury ve Visual Basicu pro Aplikace.[online]. 
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If<podmínka> then <příkaz>  

else <příkaz> 

end if.  

Jestliţe platí podmínka proveď příkaz pokud neplatí proveď jiný příkaz. 

 

If<podmínka> then <příkaz>  

elseif <podmínka> then <příkaz> 

elseif <podmínka> then <příkaz> 

else <příkaz> 

end if. 

Sloţitější podmínka, která se více větví. Pokud platí podmínka tak proveď příkaz 

jinak pokud platí podmínka tak proveď příkaz, jinak pokud platí podmínka 

proveď příkaz jinak proveď příkaz.
59

 

 

cyklus FOR 

Cyklus FOR NEXT opakuje skupinu příkazů podle zadaného počtu opakování. 

Jeho syntaxe je For čítač = začátek To konec [Step krok] [příkazy] Next [čítač]. 

Kde čítač je povinný atribut a nesmí být typu boolean nebo pole. Začátek je také 

povinný a znamená odkud má čítač začít. Konec je opět povinný a jde o koncovou 

hodnotu čítače. Krok je volitelná hodnota a to o jakou hodnotu má být čítač po 

kaţdém průchodu cyklu zvýšen popřípadě sníţen. Primárně je +1.
60

 

 

Další pouţité funkce jsou 

Hide – slouţí k uzavření aktuálního formuláře 

Show – slouţí k zobrazení formuláře po stisku tlačítka
61

 

 

 

  

                                                 
59

 LASÁK, Pavel. If, Then, elseif, else podmínka. [online]. 
60

 LASÁK, Pavel. For next cykly. [online]. 
61

 SLEZÁK, Petr. VBA deklarace. [online]. 
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3. Analytická část 

V analytické části bude podán obraz o společnosti a její finanční situaci ve 

společnosti zahrnující výpočet ukazatelů finanční analýzy pomocí vlastního 

programu vytvořeného v prostředí VBA a následné vyhodnocení.  

3.1. Charakteristika společnosti 

 

Základní informace 

Název: OR-CZ spol. s r. o. 

Sídlo: Brněnská 19, 571 01  Moravská Třebová 

Právní forma 

podnikání: 
společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 
nákup zboţí za účelem dalšího prodeje a poskytování 

software 

Základní kapitál: 36 000 000 Kč 

  

Sortiment:výrobků: 

- OR-SYSTÉM 

- LAWSON M3 

- QI 

- MARIE PACS 

- DISOMS 

- IBM COGNOS 

- OR-INFO 

- Systémy personální identifikace 

- IT infrastruktura 

Sortiment sluţeb: 

- poskytování software 

- poradenství v oblasti HW a SW 

- výroba, instalace a opravy elektronických 

zařízení 

- poskytování telekomunikačních sluţeb 

- montáţ, údrţba a servis telekomunikačních 

zařízení 
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- zpracování dat, sluţby databank, správa sítí 

Historie společnosti 

Historie podniku sahá do roku 1990, kdy byla podepsána smlouva o 

prodeji programového systému ORFERT  prostřednictvím podniku HEDVA 

v ČSFR.  V roce 1991 je jiţ zaloţena společnost OR, a.s. se základním 

kapitálem 0,5 milionů Kč. V ten samý rok je zaloţena sesterská společnost 

ORM, s. r. o. v Brně. V roce 1992 byla zaznamenána dodávka stého unixového 

serveru Texas Instruments pro provoz komplexního IS. V roce 1993 byla 

zaloţena OR-CZ, s. r. o. se základním jměním 0,5 milionů korun. V tento rok 

byla také podepsána smlouva o ustanovení mezinárodního sdruţení OR 

Computer Systems International.V roce 1995 proběhl první komplexní 

outsourcing celopodnikového informačního systému. V roce 1996 bylo 

navýšeno základní jmění na 1 milion korun. V roce 1997 bylo navýšeno základní 

jmění na 36 milionů korun. V roce 1999 došlo k zaloţení pobočky na Slovensku 

OR-CZ Slovakia, s. r. o. V tento rok se stala společnosti OR-CZ nejlepším 

obchodním partnerem roku firmy Hawlett-Packard v oblasti unixových 

komerčních řešení a prodeje servisních smluv. V roce 2000 byla podepsána 

dohoda o vzniku Aliance NextGen se společností Intentia CZ. V roce 2001 

dochází k první realizaci OR-SYSTEMu na operačním systému LINUX. V roce 

2002 došlo k podepsání aliančních dohod se společnostmi TechAid 

Development, PixeLinks a DC Concept. V roce 2003 získala společnosti statut 

IBM Business Partner. Roku 2004 proběhla certifikace společnosti jako partnera 

Oracle pro E-Business Suite a získala certifikát specialisty pro otázky EU od 

Hospodářské komory ČR  V roce 2005 byl projekt MARIE PACS v nemocnici 

Břeclav vyhlášen IT projektem roku 2004. Také došlo k zapojení se do 

Národního programu počítačové gramotnosti. V roce 2006 získala certifikaci dle 

ISO 9001 a ISO 13485. Získala značku CE na systém archivace medicínských 

obrazových dat MARIE PACS. V roce 2007 obdrţela certifikát ISO 14001 – 

ochrana ţivotního prostředí. V roce 2008 došlo k zaloţení dceřiné společnosti 

OR-NEXT, s. r. o., která se téhoţ roku stala výhradním zástupcem a 

dodavatelem řešení Lawson M3 americké společnosti Lawson. V roce 2009 

proběhl recertifikační audit integrovaného systému managementu jakosti a 



 

 

30 

environmentu. Došlo k rozšíření platnosti certifikátu ISO 13485 o „Návrh a 

vývoj“, byla zvýšena klasifikace archivačního systému MARIE PACS do třídy 

IIb a také recertifikace dle ISO 9001:2008. V roce 2010 získala společnost OR-

NEXT, s. r. o. prestiţní ocenění QI GOLD Partner od společnosti Concept, a. s. 

a projekt „Řízení výrobní linky datovými podklady z konfigurace výrobku 

zákazníkem“ v SAPELI, byl vyhlášen IT projektem roku 2009. V roce 2011 

obdrţela certifikát ISO 20000 a ISO 27001, vznikla divize Public Sector, 

společnost OR-NEXT obhájila ocenění GOLD Partner společnosti DC Concept 

a OR-NEXT získala certifikát ISO 9001.
 62

 

 

Organizační struktura společnosti 

OR-CZ je mateřskou společností ve Skupině OR. Do Skupiny OR dále patří 

dceřiná společnost OR-NEXT spol. s r. o.  (Brno) a ORM spol. s r. o. (Brno) a 

organizační sloţka OR-CZ spol. s r. o. Slovakia (Bratislava) 

 

 

 

Obrázek 1: Organizační struktura společnosti
63

 

 

Současnost  

V současné době zaměstnává skupina OR přes 100 lidí a pečuje o více neţ 200 

významných zákazníků jak v ČR, tak v SK. Obrat v roce 2011 dosáhl 181 milionů 

korun. Rozhodující část na výsledcích má mateřská společnost OR-CZ, s. r. o., 
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která neustále vyhledává nové příleţitosti pro rozvoj. Tradičním segmentem trhu 

je od počátku výrobní a obchodní činnost. Nejvýkonnější divizí se stala Medical 

Solutions, jeţ vznikla v roce 2004 a zabývá se archivací a komunikací v lékařské 

diagnostice MARIE PACS, kterou pouţívá většina nemocnic. 

Byl také zaznamenán počet nových projektů ve státní správě a samosprávě 

(divize Public Sector). Nové projekty byly zaznamenány i u uţivatelů ERP 

produktů (divize OR-SYSTÉM) a projekty spojeny s IT infrastrukturou (divize IT 

architektury). V roce 2011 byly rozšířeny certifikáty jakosti na oblast 

managementu sluţeb a bezpečnosti informací. 

Hlavní aktivity jsou zaměřeny na Českou a Slovenskou republiku, 

postupně se ale společnost snaţí rozšířit své působení do 
64

zahraničí, především 

do Německa, Maďarska, Bulharska, Srbska, Ruska a dalších zemí. 

 

Obchodní činnost 

Společnost se pohybuje od začátku na výrobním a obchodním segmentu trhu a 

v poslední době se rozšířil zejména do oblasti zdravotnictví. Společnost nabízí ve 

svém sortimentu výrobků DICOMS, IMB COGNOS, OR-INFO, systémy pro 

personální identifikaci, IT infrastrukturu.
 
 

Sortiment sluţeb nabízí poskytování software, poradenství v oblasti HW a SW, 

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, poskytování 

telekomunikačních sluţeb, montáţ, údrţba a servis telekomunikačních zařízení, 

zpracování dat, sluţby databank a správa sítí
65
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3.2. Finanční analýza v prostředí MS Excel a VBA 

 

V návaznosti na cíl bakalářské práce jsem v prostředí MS Excel pomocí jazyka 

VBA vytvořila vlastní algoritmus na výpočet finančních ukazatelů zmíněných 

v teoretické části bakalářské práce.  

 

3.2.1. Algoritmus VBA 

Po spuštění sešitu MS Excel se objeví list s názvem „Program“ s úvodními 

informacemi a instrukcemi. Po stisknutí tlačítka se zobrazí formulář, kde má 

uţivatel moţnosti vybrat si z moţností, zda chce spočítat veškeré ukazatele nebo 

jen některé a také má volbu, zda chci či nechce zobrazit grafy. Po zvolení 

veškerých ukazatelů se vypočtou všechny, při výběru pouze některých se po 

stisku tlačítka zobrazí další formulář, kde můţe uţivatel zvolit, které ukazatele by 

chtěl spočítat. Po výběru a následném spočítání se do jednotlivých listů vypíší jak 

jednotlivé výsledky, tak i poloţky, které k těmto výsledkům patří.  

Program počítá na základě hodnot vyplněných v rozvaze a výkazů zisků a ztrát. 

Program je i ochráněn tak, aby uţivatel opravdu něco zvolil, při nevybrání 

ţádného ukazatele bude uţivatel upozorněn. 

Součástí formulářů je i nápověda, která uţivateli vysvětlí, k čemu program slouţí 

a jaké má moţnosti. 

 

3.2.2. Výhody pouţití VBA 

Výhodou vyuţití jazyka VBA v prostředí MS Excel je samozřejmě jeho 

dostupnost, protoţe je součástí balíčku MS Office, který je běţným vybavením 

počítačů, a tedy nevznikají ţádné vedlejší náklady, kromě jejího pořízení.  

Pracovníci ve společnosti ovládají práci na počítači a proto je pro ně práce 

v programu jednoduchá. 

 

3.3. Analýza finanční situace podniku 

Výsledky zpracované ve vlastním programu jsou dále rozděleny na absolutní, 

rozdílové, poměrové ukazatele a soustavu ukazatelů. Výsledky jsou zaznamenány 
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v tabulkách. Na základě těchto výsledků je provedeno zhodnocení a navrţena 

případná opatření. 

 

3.3.1. Absolutní ukazatele 

Analýza absolutních ukazatelů obsahuje horizontální a vertikální analýzu jak 

rozvahy, tak výkazu zisků a ztrát. 

3.3.1.1.Horizontální analýza 

Pro přehlednost horizontální analýzy rozvahy jsou vytvořeny tabulky, které 

obsahují základní poloţky z rozvahy. 

Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv v procentech zobrazuje vývoj aktiv ve sledovaném 

období.  Z následující tabulky je patrné, ţe objem celkových aktiv na počátku 

sledovaného období, tedy mezi lety 2008 a 2009, vzrůstal a poté došlo k většímu 

poklesu a v posledním období k mírnému nárůstu. K tak velkému poklesu došlo 

díky rapidnímu sníţení dlouhodobého nehmotného majetku, zejména software a 

to díky odpisování. A v roce 2011 byl odepsán všechen software 

 
Tabulka 7: Horizontální analýza aktiv (zdroj: vlastní program) 

Horizontální analýza aktiv [%] 

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 

AKTIVA CELKEM 38,10 -27,04 6,20 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 49,85 7,79 61,69 

Dlouhodobý nehmotný majetek -48,08 -92,59 -100,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 16,39 1,40 15,97 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 31,55 178,45 

OBĚŢNÁ AKTIVA 43,70 -36,04 -5,55 

Zásoby -37,31 270,67 -62,61 

Dlouhodobé pohledávky -43,12 -83,60 -79,93 

Krátkodobé pohledávky 42,49 -57,85 -7,29 

Krátkodobý finanční majetek 63,65 35,95 16,80 

Časové rozlišení 0,12 154,34 17,00 
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Ke zvýšení dlouhodobého hmotného majetku došlo díky nárůstu samostatných 

movitých věcí. V letech 2008 a 2009 se meziročně zvýšila hodnota samostatných 

movitých věcí třikrát a v roce 2011 se tato hodnota zvýšila o více neţ milion 

korun. Změna se také objevila v hodnotě staveb. První tři roky ve sledovaném 

období hodnota pozvolna klesala, coţ bylo zapříčiněno odpisy. V roce 2011 však 

hodnota v rozvaze narostla o přibliţně 500 000 Kč. Z výroční zprávy bylo 

zjištěno, ţe šlo o nákup budovy za 777 000 Kč. 

Dlouhodobý finanční majetek kaţdoročně vzrůstal a v roce 2011 se oproti roku 

2008 zvedl o více jak 11 milionu korun. Příčinou této změny byl nárůst poloţky 

půjčky a úvěry a v roce 2011 téměř 8 milionovým podílem ovládané osoby.  

Vývoj kategorií dlouhodobého majetku je zobrazen na grafu. 

 

 

Graf 1: Horizontální analýza aktiv – vývoj dlouhodobého majetku [%] (zdroj: vlastní 

program) 

 

Je patrné, ţe i oběţná aktiva meziročně kolísala. V roce 2009 nabývala nejvyšší 

hodnoty. Na tomto zvýšení se podílely zejména krátkodobé pohledávky a 

krátkodobý finanční majetek.  

V roce 2009 byly zásoby nejmenší za sledované období. Nejvíce se sníţila 

hodnota materiálu, coţ mohlo být zapříčiněno buďto vysokým prodejem nebo 
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nedostatečným nákupem materiálu. V roce 2010 se hodnota materiálu zvýšila 

čtyřikrát. A poté opět klesla. 

Krátkodobé pohledávky nejdříve vzrostly a poté prudce klesly a zachovaly si 

klesající stav. A to hlavně díky pohledávkám z obchodního styku a růstem 

daňových pohledávek za státem.  

Krátkodobý finanční majetek a časové rozlišení ve sledovaném období vzrůstal. 

Na průběţném růstu krátkodobého finančního majetku se podílely účty v bankách, 

které zaznamenaly přírůstky. V časovém rozlišení vzrůstaly náklady příštích 

období, které mezi roky 2009 a 2010 zaznamenaly změnu o 1 300 000 Kč.  

Vývoj oběţných aktiv je zachycen na následujícím grafu. 

 

 

Graf 2: Horizontální analýza aktiv - vývoj oběţných aktiv [%] (zdroj: vlastní program) 

 

Jak je vidět, rok 2009 byl pro společnost nejúspěšnější. 

 

  

-150,00 

-100,00 

-50,00 

0,00 

50,00 

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

300,00 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Zásoby 

Dlouhodobé pohledávky 

Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobý finanční 
majetek 



 

 

36 

Horizontální analýza pasiv 

Z následující tabulky je opět patrné, ţe rok 2009 byl pro společnost nejúspěšnější, 

neboť z roku 2008 na rok 2009 pasiva vzrostla a na rok 2010 došlo k propadu této 

hodnoty. Největší vliv na to měly cizí zdroje.  

Tabulka 8: Horizontální analýza pasiv (zdroj: vlastní program) 

Horizontální analýza pasiv [%] 

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 

PASIVA CELKEM 27,59 -37,05 5,84 

VLASTNÍ KAPITÁL 18,22 10,29 12,30 

Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové fondy 0,00 1060,00 99,18 

Rezervní fondy 16,69 13,91 7,27 

Výsledek hospodaření minulých let 217,87 67,82 27,61 

Výsledek hospodaření běţného účetního 

období 
-3,36 -77,79 -516,38 

Cizí zdroje 35,50 -140,59 -23,50 

Rezervy -7,06 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 22,68 3,54 5,24 

Krátkodobé závazky 36,59 -140,83 -25,50 

Bankovní úvěry a výpomoci       

Časové rozlišení 28,06 -72,37 39,90 

 

Vlastní kapitál během sledovaného období pozvolna narůstal, k této změně 

docházelo jak změnou kapitálových fondů, tak změnou rezervních fondů, ale 

hlavně kvůli výsledkům hospodaření z minulých let i běţných účetních období.  

Změna kapitálových fondů byla zapříčiněna oceňovacími rozdíly z přecenění 

majetků a závazků, kdy v letech 2008 a 2009 měly zápornou hodnotu, ale v roce 

2010 kladnou a v roce 2011 dokonce měly hodnotu více jak 7 000 000 Kč. 

Rezervní fondy byly za celé sledované období rostoucí. Výsledek hospodaření 

minulých let byl v prvním sledovaném období záporný, ale následně tato hodnota 

vzrostla dvojnásobně a posléze se zvýšila o 67% a následně o 28%. Výsledek 
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hospodaření běţného účetního období byl za celé sledované období klesající, 

avšak stále se jednalo o zisk. 

Vývoj poloţek vlastního kapitálu je zachycen na následujícím grafu. Na grafu 

není zachycen vývoj základního kapitálu vzhledem k jeho neměnným hodnotám. 

Vzhledem k velké hodnotě kapitálového fondu, byl tento ukazatel z grafu 

odstraněn pro lepší přehlednost ostatních poloţek. 

 

 

Graf 3: Horizontální analýza pasiv -- vývoj základního kapitálu [%](zdroj: vlastní program) 

 

Nejkolísavější poloţkou byly cizí zdroje, které se nejprve zvýšily, ale následně 

došlo k velkému propadu a nadále klesaly. Společnost první dva roky tvořila 

rezervy (rezervy podle zvláštních právních předpisů).  

Dlouhodobé závazky stoupaly průběţně a to zejména kvůli odloţeným daňovým 

závazkům. Krátkodobé závazky v prvním meziroční vzrostly, ale následně klesly 

o 140% a dále opět klesly o čtvrtinu. Hlavním důsledkem těchto poklesů byl 

měnící se stav závazků z obchodních stavů, daňových závazků a dotací 

dohadných účtu pasivních. 

Časové rozlišení bylo značně kolísavé a to hlavně z důvodu růstu a poklesu a opět 

následného růstu výnosů z příštích období. 

Vývoj cizích zdrojů je zachycen na následujícím grafu. 
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Graf 4: Horizontální analýza pasiv - vývoj cizích zdrojů [%](zdroj: vlastní program) 

 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Z následující tabulky je patrné, ţe trţby za prodej zboţí prudce klesly o 113%, coţ 

mohlo být zapříčiněno finanční krizí. V druhém meziroční sice trţby vzrostly, ale 

v zápětí opět klesly o více neţ polovinu.  V závislosti na trţbách za prodej zboţí 

se pohybovala obchodní marţe.  

Tabulka 9: horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (zdroj: vlastní program) 

Horizontální analýza [%] 

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Tržby za prodej zboží -53,25 51,85 -35,37 

Obchodní marže -61,46 113,50 -35,50 

Výkony 31,95 -22,88 -10,35 

Výkonová spotřeba 52,35 -24,70 -8,60 

Přidaná hodnota 1,43 -17,28 -14,44 

Provozní výsledek hospodaření 1,42 -44,01 -80,95 

Finanční výsledek hospodaření -288,94 -35,11 -93,85 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -3,25 -43,75 -83,78 

Výsledek hospodaření za účetní období -3,25 -43,75 -83,78 
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Výkony zpočátku vzrostly, ale následně klesaly. Výkony byly závislé na trţbách 

za prodej vlastních výrobků a sluţeb. Jelikoţ je přidaná hodnota tvořena součtem 

obchodní marţe a výkonů a odečtem výkonové spotřeby, má podobný průběh jako 

tyto tři zmiňované. 

Trend trţeb za prodej zboţí a výkonů by měl mít rostoucí tendenci. Toto pravidlo 

společnost splňovala u trţeb pouze v období 2009/2010. U výkonové spotřeby by 

se mělo jednat o trend klesající, čehoţ společnost dosáhla v roce 2010, následně 

ale zaznamenal nárůst. Na výkonové spotřebě se z větší části podílela spotřeba 

materiálu a energie, pouze v roce 2010 vykazovaly větší hodnotu sluţby. 

Společnost by v tomto případě měla tuto skutečnost co nejvíce optimalizovat.  

Pohyb výše zmíněných je patrný na následujícím grafu. 

 

Graf 5: Horizontální analýza VZZ 1. část [%] (zdroj: vlastní program) 

 

Přidanou hodnotu tvoří součet obchodní marţe a výkonové spotřeby, od kterých 

se odečítá výkonová spotřeba. Z toho je patrné, ţe tento ukazatel je na nich 

závislý. V prvním období společnost zaznamenala minimální nárůst, ovšem v 

dalších sledovaných obdobích tato hodnota klesala.  

Provozní výsledek hospodaření po celé sledované období prudce klesal. Sice 

v roce 2009 byl nárůst, ač minimální, ale následně došlo k velkému propadu. 

Největší podíl na tomto pohybu mají ostatní provozní náklady a výnosy. A v roce 

2011 společnost vykazovala vysokou hodnotu za prodaný materiál. 
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U finančního výsledku hospodaření došlo v prvním sledovaném meziroční 

k velkému poklesu o více neţ 280%, následující období došlo k poklesu přibliţně 

o 35%, v roce 2011 došlo k poklesu o více jak 90%. Důvodem takto kolísajících 

hodnot můţou být velké změny finančních výnosů.  

Výsledek hospodaření za běţnou činnost měl klesající tendenci po celé sledované 

období. Podíl na tomto poklesu má jak provozní výsledek hospodaření a finanční 

výsledek hospodaření, tak daň z příjmu za běţnou činnost, klesající splatná a 

rostoucí odloţená.  

Výsledek hospodaření za účetní období vykazuje stejné hodnoty jako výsledek 

hospodaření za běţnou činnost, a to z důvodu absence mimořádného výsledku 

hospodaření. 

Vývoj výsledku hospodaření by měl být také rostoucí trend, nebo alespoň by měl 

mít kladnou hodnotu. Společnost však tyto hodnoty má, ač stále kladné, klesající. 

Coţ není příliš příznivé.  

Vývoj těchto indikátorů je zobrazen na grafu. 

 

Graf 6: Horizontální analýza VZZ 2. část [%](zdroj: vlastní program) 
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3.3.1.2.Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza aktiv 

Vzhledem k celkem nízké hodnotě stálých aktiv lze usuzovat, ţe se jedná o 

kapitálově lehký podnik a můţeme usuzovat, ţe společnost má většinu aktiv 

vázaných v krátkodobých pohledávkách. Postupem času společnost pozvolna 

zvyšuje stálá aktiva, avšak oběţná mají majoritní podíl na celkových aktivech. 

Tabulka 10: Vertikální analýza aktiv [%](zdroj: vlastní program) 

Vertikální analýza aktiv [%] 

  2008 2009 2010 2011 

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

DLOUHODOBÝ MAJETEK 10,37 11,26 16,63 25,31 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,18 0,07 0,01 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 10,19 8,59 11,94 13,04 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 2,60 4,68 12,28 

OBĚŢNÁ AKTIVA 88,63 92,22 80,84 71,89 

Zásoby 4,53 2,06 10,44 3,68 

Dlouhodobé pohledávky 3,60 1,48 0,33 0,06 

Krátkodobé pohledávky 65,85 67,94 39,24 34,26 

Krátkodobý finanční majetek 13,96 16,54 30,82 33,89 

Časové rozlišení 1,00 0,73 2,53 2,79 

 

Jak uţ bylo zmíněno, dlouhodobý majetek  tvoří nejmenší část aktiv. V roce 2008 

byla tato hodnota nejmenší, ale kaţdým rokem tato hodnota narůstala. V roce 

2011 uţ tvořila čtvrtinu z celkových aktiv. Z tabulky je vidět, ţe se měnila 

hodnota dlouhodobého hmotného majetku, která zpočátku mírně klesla, ale dále 

pozvolna rostl. Dlouhodobý finanční majetek po cele sledované období rostl. 

Oběţná aktiva tvořili po celou dobu většinový podíl na aktivech celkových. 

Největší podílovou sloţkou na oběţných aktivech jsou krátkodobé pohledávky, 

coţ není dobré. Znamená to, ţe většinu aktiv společnosti drţí její odběratelé. 

Společnost by při tak vysokých hodnotách měla optimalizovat řízení pohledávek. 

Nutno podotknout, ţe se tato hodnota rok od roku sniţovala, coţ bylo 

pravděpodobně přijetím opatření a optimalizováním pohledávek. Za sledované 
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období krátkodobý finanční majetek pozvolna rostl a to v důsledku rostoucí 

hodnoty na běţném účtu. Toto se dá připisovat tomu, ţe odběratelé začali splácet 

své závazky.  

Časové rozlišení za celé sledované období rostlo a to kvůli rostoucím nákladům 

příštích období. 

Podíl stálých aktiv, oběţných aktiv a časovém rozlišení na celkových aktivech je 

zobrazen na následujícím grafu. 

 

 
Graf 7: Vertikální analýza aktiv [%](zdroj: vlastní program) 
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Vertikální analýza pasiv 

Co se týče struktury pasiv, literatura (MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a 

státních organizací) doporučuje, ţe by vlastní kapitál měl být roven nebo vyšší 

neţ cizí zdroje a to v poměru 50:50 (zlaté pravidlo) nebo 60:40. V následující 

tabulce je patrný objem pasiv. 

Tabulka 11: Vertikální analýza pasiv [%](zdroj: vlastní program) 

Vertikální analýza pasiv [%] 

  2008 2009 2010 2011 

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

VLASTNÍ KAPITÁL 49,52 43,85 66,99 71,92 

Základní kapitál 41,79 30,26 41,48 39,05 

Kapitálové fondy -0,67 -0,48 0,07 7,97 

Rezervní fondy 2,86 2,48 3,95 4,01 

Výsledek hospodaření minulých let -5,86 3,60 15,33 19,94 

Výsledek hospodaření běţného účetního 

období 
11,40 7,99 6,16 0,94 

Cizí zdroje 45,96 51,60 29,39 22,41 

Rezervy 1,55 1,05 0,00 0,00 

Dlouhodobé závazky 0,78 0,73 1,04 1,04 

Krátkodobé závazky 43,63 49,82 28,35 21,27 

Časové rozlišení 4,52 4,55 3,62 5,67 

 

 

V roce 2008 toto společnost splňuje, ale v roce 2009 došlo ke sníţení vlastního 

kapitálu a to z důsledku poklesu výsledku hospodaření za běţné účetní období a 

zvyšování výsledku hospodaření z minulých let.  V roce 2010 je toto pravidlo opět 

splňováno a v roce 2011 je to přibliţně 70:20 a to hlavně kvůli výsledku 

hospodaření z minulých let a většímu nárůstu kapitálových fondů. 

Časové rozlišení po sledované období převáţně rostlo a to z důvodu zvyšujících 

se výnosů z příštích období.  

Podíl vlastního kapitálu, cizích zdrojů a časového rozlišení je zachyceno na 

následujících grafech. 
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Graf 8: Vertikální analýza pasiv [%](zdroj: vlastní program) 
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Tabulka 1: Celkové náklady a výnosy [Kč] (zdroj: vlastní program) 

  2008 2009 2010 2011 

NÁKLADY 

CELKEM 127 404 000 157 328 000 136 788 000 116 743 000 

VÝNOSY 

CELKEM 137 224 000 166 829 000 142 132 000 117 610 000 

 

 
Tabulka 2: Vertikální analýza VZZ [%](zdroj: vlastní program) 

Vertikální analýza [%] 

  2008 2009 2010 2011 

Trţby za prodej zboţí 8,682 3,339 5,951 4,648 

Výkony 87,824 95,317 86,278 93,481 

výkonová spotřeba 54,715 67,504 58,459 62,603 

osobní náklady 29,483 23,764 26,795 30,732 

trţby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
1,219 0,523 0,779 1,034 

zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
0,756 0,441 0,583 0,984 

daň z příjmu za běţnou činnost 2,649 2,099 1,310 0,449 

 

Na nákladech se nejvíce podílela výkonová spotřeba, která zaujímala více jak 

polovinu nákladů. Šlo hlavně o zvyšování částek za spotřebu materiálu a sluţeb. 

Další rostoucí poloţkou byly osobní náklady, tedy náklady spojené se 

zaměstnanci, ačkoli se ve výkazu sniţovaly, tvořily větší podíl na nákladech a to 

z důsledku sniţování ostatních ukazatelů. Daň z příjmu za běţnou činnost měla 

sestupnou tendenci.  

Na výnosech měly majoritní část výkony, ač byly kolísající, nikdy neklesly pod 

85%. Hlavním důvodem byly trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb. Jak je 

vidět trţby za prodej zboří a trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

jsou vzhledem k výkonům skoro zanedbatelné. Je to hlavně důvodem toho, ţe 

společnost převáţně nabízí vlastní výrobky a poskytuje sluţby s nimi spojené. 
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3.3.2. Rozdílové ukazatele 

V následující tabulce je zobrazen vývoj čistého pracovního kapitálu a čistého 

pěněţně pohledávkového fondu za sledované období. 

 
Tabulka 12: Rozdílové ukazatele [Kč] (zdroj: vlastní program) 

Rozdílové ukazatele [Kč] 

  2008 2009 2010 2011 

Čistý pracovní kapitál 48 562 000 59 695 000 62 189 000 72 572 000 

Čistý peněţně 

pohledávkový fond 
44 662 000 57 250 000 53 126 000 69 183 000 

 

Všechny hodnoty čistého pracovního kapitálu (dále jen ČPK) jsou kladné, coţ 

značí, ţe společnost je finančně stabilní. Ze stále rostoucí hodnoty ČPK vyplývá, 

ţe je společnost schopna hradit své závazky. Jelikoţ má společnost vysoký podíl 

aktiv vázaný v krátkodobých pohledávkách, mohla by hodnota ČPK klesat, kvůli 

špatně vymahatelným popřípadě nevymahatelným pohledávkám. 

Také čistý peněţně pohledávkový fond (dále jen ČPPF) je po celé sledované 

období kladný a jelikoţ je jakousi obdobou ČPK má obdobný vývoj. V případě 

společnosti OR-CZ se liší pouze odečtem zásob, které tvoří na aktivech malý, 

maximálně 10% podíl. ČPPF jen potvrzuje finanční stabilitu společnosti. 

Na následujícím grafu je zobrazen vývoj ČPK a ČPPF. 

 

 

Graf 9: Rozdílové ukazatele (zdroj: vlastní program) 
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3.3.3. Poměrové ukazatele 

Analýza poměrových ukazatelů je rozdělena na ukazatele rentability, ukazatele 

likvidity, ukazatele zadluţenosti a ukazatele aktivity v návaznosti na teoretická 

východiska.  

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita aktiv (ROA) má po celé sledované období klesající tendenci, coţ není 

dobrým znamením, a také se pohybovala pod optimální hodnotou, která je (podle 

literatury SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2009) minimálně 10%. Nad 

touto optimální hodnotou se pohybovala pouze v roce 2008. Platí, ţe čím vyšší je 

hodnota ROA, tím je společnost produkčně silnější. V tomto případě produkční 

síla klesala. Tuto klesající hodnotu zapříčiňoval klesající výsledek hospodaření za 

běţné účetní období. 

 
Tabulka 13: Ukazatele rentability [%](zdroj: vlastní program) 

Ukazatele rentability [%] 

  2008 2009 2010 2011 

ROA 11,400 7,987 6,157 0,941 

ROE 23,021 18,215 9,191 1,308 

ROCE 22,662 17,915 9,050 1,289 

ROS 7,172 5,742 4,045 0,744 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) byla taktéţ ve sledovaném období klesající. 

Optimální hodnota by měla přesahovat 10%, coţ společnost splňovala v letech 

2008 a 2009. Vyšší hodnoty značí, ţe vlastníci mohou být spokojeni 

s hospodařením podniku, jelikoţ jejich investice vytvářeli zisk. V roce 2010 se ale 

tato hodnota dostala na 9% a v roce 2011 na pouhé 1,3%, coţ značí velice nízký 

přínos pro vlastníky. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) zaznamenala taktéţ klesající trend. 

Zobrazuje tak, ţe celkový výdělek vlastníků a věřitelů z účetní hodnoty 

investovaného kapitálu klesá, coţ pro ně není příjemné.  

Rentabilita trţeb (ROS) stejně jako výše zmíněné po celé sledované období 

klesala. Optimální hodnota, tedy hodnota vyšší neţ 6%, byla zaznamenána pouze 
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v roce 2008. V roce 2009 se dostala mírně pod tuto hranice a dále klesala. V roce 

2011 se dostala aţ pod 1%. Tyto hodnoty zobrazují, kolik procent čistého zisku 

podnik získává z jednotky trţeb.  

Veškeré hodnoty rentabilit (neboli ziskovosti) byly ovlivněny klesajícím 

výsledkem hospodaření za běţné účetní období, a proto jsou všechny rentability 

klesající, jak je vidět na následujícím grafu. 

 

Graf 10: Ukazatele rentability [%](zdroj: vlastní program) 
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Tabulka 14: Ukazatele likvidity [absolutní hodnota] (zdroj: vlastní program) 

Ukazatele likvidity  

  2008 2009 2010 2011 

Běţná likvidita 2,032 1,851 2,851 3,380 

Pohotová likvidita 1,074 1,244 1,388 1,544 

Okamţitá likvidita 0,320 0,332 1,087 1,593 

 

Běţná likvidita nejprve mírně klesla, ale následně se opět dostala do fáze růstu. I 

tak v roce 2008 byla v intervalu doporučených hodnot, které jsou 1,5 – 2,5. Od 

roku 2010 se dokonce pohybovala nad horní hranicí intervalu doporučených 

hodnot. Tyto hodnoty značí, ţe kdyby společnost proměnila veškerá svá oběţná 

aktiva na hotovost, je schopna splácet své krátkodobé závazky.  

Pohotová likvidita za celé sledované období pozvolna rostla a zároveň splňovala 

doporučené optimální hodnoty, které by měly být vyšší neţ 1. Z toho tedy 

vyplývá, ţe kdyţ by společnost proměnila svá oběţná aktiva, kromě zásob, na 

peníze, je schopna krýt veškeré své krátkodobé závazky. 

Okamţitá likvidita zaznamenala rostoucí tendenci. I přes první nízkou hodnotu se 

není třeba se obávat, protoţe i v roce 2008 přesahovala obecné optimální hodnoty, 

které jsou pro okamţitou likviditu stanoveny v rozmezí 0,2 – 0,6. Značí to 

schopnost společnosti splácet své veškeré okamţitě splatné závazky na základě 

krátkodobého finančního majetku. 

Vývoj likvidit je patrný na následujícím grafu. 
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Graf 11: Ukazatele likvidity [absolutní hodnota] (zdroj: vlastní program) 
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Koeficient samofinancování po celé období měl rostoucí tendenci, avšak 

nepřekročil doporučovanou hodnotu, která by neměla přesáhnout 0,9. Tento 

ukazatel zobrazuje, do jaké míry společnost financuje vlastním kapitálem aktiva. 

Tato hodnota je vyšší kaţdým rokem z důsledky rostoucí hodnoty nerozděleného 

hospodářského výsledku z minulých let. 

Vývoj koeficientu samofinancování a celkové zadluţenosti je patrný 

z následujícího grafu 

 

Graf 12: Ukazatele zadluţenosti [absolutní hodnota] (zdroj: vlastní program) 
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Doba obratu aktiv zobrazuje jak dlouho se ve společnosti „zdrţí“ aktiva. Takto 

vysoké hodnoty jsou zapříčiněny obzvláště vysokými hodnotami krátkodobých 

pohledávek. Za sledované období je tato hodnota kolísavá.  

Tabulka 16: Ukazatele aktivity [dny] (zdroj: vlastní program) 

Ukazatele aktivity  

  2008 2009 2010 2011 

Doba obratu zásob 117,845 158,025 385,751 223,205 

Doba obratu aktiv 226,487 258,834 236,504 284,584 

Doba obratu závazků 70,981 102,217 47,662 36,059 

Doba obratu 

pohledávek 
149,135 175,854 92,815 97,499 

 

Doba obratu zásob od roku 2008 rostla, ale v roce 2011 došlo k poklesu. Tento 

vývoj je závislý na vývoji zásob a trţbách. Oba tyto ukazatele byly po celou dobu 

kolísavé. Čím větší je hodnota zásob, tím déle trvá, neţ dojde k jejich prodeji. 

Doba obratu aktiv zobrazuje jak dlouho se ve společnosti „zdrţí“ aktiva. Takto 

vysoké hodnoty jsou zapříčiněny obzvláště vysokými hodnotami krátkodobých 

pohledávek. Za sledované období je tato hodnota kolísavá.  

Doba obratu závazků udává, jak dlouho trvá společnosti splatit své závazky svým 

dodavatelům. V roce 2008 byla tato hodnota téměř 71 dní a v roce 2009 aţ 102 

dny, coţ je poměrně alarmující číslo. V roce 2010 došlo k poklesu této hodnoty o 

více neţ polovinu a nadále pozvolna klesala. Moţným důvodem vysoké hodnoty 

doby obratu závazků v roce 2009 by mohlo, ţe společnost měla velký podíl aktiv 

vázaných v krátkodobých pohledávkách, tedy ţe její odběratelé nehradili včas.  

Doba obratu pohledávek ukazuje, jak dlouho trvá odběratelům splatit své závazky 

vůči společnosti. Z tabulky jsou patrné vysoké hodnoty, které jsou absolutně 

neţádoucí. V roce 2009 je hodnota téměř půl roku. Vzhledem k takto vysokým 

hodnotám by se společnost měla zaměřit na optimalizaci řízení pohledávek. 

Optimální by pro společnost byla niţší doba obratu pohledávek vůči době obratu 

závazků, tedy ţe by jim nejdříve zaplatili jejich odběratelé, aby mohli zaplatit 

svým dodavatelům, aniţ by se musela uchýlit k likviditě oběţných aktiv. 
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Graf 13: Ukazatele aktivity [dny] (zdroj: vlastní program) 
 

 

3.3.4. Soustava ukazatelů 

 

Altmanův index finančního zdraví Z-skóre 

Z následující tabulky je patrné, ţe Altmanův index finančního zdraví nejprve 

klesl, ale nadále rostl. V letech 2008, 2010 a 2011 je společnost pokládána za 

silnou a zdravou společnost vytvářející přidanou hodnotu pro vlastníky. Pouze 

v roce 2009 tato hodnota klesla pod hranici 2,9 a společnost se tedy ocitla v šedé 

zóně, kdy bankrot sice nehrozí, ale problémy existují.  

 

Tabulka 17: Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) (zdroj: vlastní program) 

 Rok  2008 2009 2010 2011 

Z-skóre 2,919 2,470 3,375 3,391 

 

 

Index důvěryhodnosti IN05 

Jelikoţ Z-skóre není pro české podniky nejoptimálnější, většina společností či 

věřitelů vychází z ukazatele IN05. Z tabulky jsou patrné extrémně vysoké hodnoty 

a po všechny roky tedy společnost převyšuje hranici, kdy je společnost pokládána 

za zdravou společnost, která vytváří přidanou hodnotu pro vlastníky. Důvodem 
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takto vysokých hodnot, ač klesajících, jsou vysoké hodnoty úrokového krytí. (viz 

výše) 

 

Tabulka 18: Index důvěryhodnosti IN05 (zdroj: vlastní program) 

 Rok 2008 2009 2010 2011 

IN-05 32,527 31,311 19,313 6,982 

 

Z následujícího grafu je patrné, ţe ačkoli Altmanův index finančního zdraví 

nepatrně rostl, IN05 poměrně prudce klesal. 

 

 

Graf 14: Z-skóre a IN05 (zdroj: vlastní program) 
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3.4.  Souhrnné zhodnocení finanční situace společnosti 

Z horizontální analýzy aktiv jsme mohli dojít k závěru, ţe aktiva značně kolísala. 

Hlavními důvody těchto kolísavých hodnot bylo odepsání softwaru, protoţe 

společnost zvolila zrychlený styl odpisování. Díky nákupu samostatných 

movitých věcí došlo k nárůstu dlouhodobého hmotného majetku. Společnost také 

pořídila nemovitost za 777 000Kč., bohuţel z výročních zpráv nelze zjistit, o 

jakou budovu se jedná, ta však díky odpisům ostatních nemovitostí zvýšila 

poloţku staveb o 500 000Kč. K velkému nárůstu došlo u poloţky dlouhodobý 

finanční majetek, zejména kvůli podílu ovládané osoby, jíţ je dceřiná společnost 

OR-NEXT s. r. o. Na oběţných aktivech se majoritně podílely krátkodobé 

závazky a krátkodobý finanční majetek. K velkým nárůstům docházelo na 

bankovních účtech. Časové rozlišení bylo rostoucí poloţkou. 

 

Horizontální analýza pasiv zaznamenala také kolísavou tendenci. Největší vliv na 

tento vývoj měly cizí zdroje. Sloţka vlastního kapitálu narůstala kaţdým rokem a 

to hlavně kvůli výsledkům hospodaření. Rostoucí hodnotu také zaznamenaly 

kapitálové fondy, které se dostaly z červených čísel. Další rostoucí poloţkou byly 

rezervní fondy. Výsledek hospodaření také udrţoval rostoucí tendenci a stejně 

jako kapitálové fondy se dostal z červených čísel. Prvním klesajícím ukazatelem 

byl výsledek hospodaření za běţné účetní období, který ale nikdy neklesl pod 

nulu. Jak bylo řečeno, nejvíce se měnila poloţka cizích zdrojů, kdy sice nejprve 

došlo k nárůstu, ale následně došlo k velkému propadu a sestupná tendence 

přetrvala. Největší podíl na tomto trendu měly krátkodobé závazky, protoţe v roce 

2010 společnost uhradila velkou část svých krátkodobých dodavatelských 

závazků. Časové rozlišení bylo také velice proměnlivé.  

 

Z horizontální analýzy výkazu zisků a ztrát bylo patrné, ţe trţby za prodej zboţí 

zaznamenaly velký propad. Nutno podotknout, ţe prodej zboţí je pro společnost 

nepatrným výnosem. Naopak co se týče trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb, v roce 2009 byly nejvyšší, a celkově lze pokládat rok 2009 za velice 

úspěšný. Po tomto roce zaznamenala společnost útlum prodeje svých výrobků a 

sluţeb, coţ mohlo být zapříčiněno recesí ekonomiky. Tak jak byly vysoké v roce 
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2009 výkony, byla zaznamenána i nejvyšší výkonová spotřeba, protoţe společnost 

spotřebovala velké mnoţství materiálu a energii. Zaměstnanci spotřebovávají 

velké mnoţství energie, protoţe je pro jejich práci, tedy vývoj software, velice 

důleţitá. Na všech těchto pohybech závisela přidaná hodnota, která zaznamenala 

také nejvyšší hodnotu v roce 2009, ale vzhledem k vysoké výkonové spotřebě 

nešlo o tak velký nárůst. Po roce 2009 všechny tyto ukazatele klesaly.  

Provozní výsledek hospodaření kopíroval nárůst v roce 2009, ale následoval velký 

pokles, v důsledku nízkých ostatních výnosů a vysokých ostatních nákladů. 

Finanční výsledek hospodaření byl po celé sledované období klesající, přičemţ 

nejvíce klesl právě v roce 2009. Hlavním důvodem tohoto poklesu bylo velké 

sníţení finančních výnosů, a nárůst finančních nákladů, ke kterým docházelo 

zejména převodu zisku ovládané osoby a bankovním nákladům. Ač se společnost 

snaţila zvyšovat finanční výnosy a sniţovat finanční náklady, finanční výsledek 

hospodaření se jí bohuţel nedokázalo z červených čísel dostat, ač ztrátu pomalu 

umazávala. Pokud by trend postupoval, dá se očekávat kladný výsledek v roce 

2012. 

Výsledek hospodaření je závislý na finančním a provozním výsledku hospodaření, 

proto jeho hodnota klesala, ačkoli daň z příjmů za běţnou činnost se sniţovala. 

Jelikoţ společnost nezískává ţádné výnosy nebo nemá náklady za mimořádnou 

činnost, je hodnota výsledku hospodaření za účetní období totoţná s výsledkem 

hospodaření za běţnou činnost. Společnost sice vytváří zisk, ale ten se kaţdým 

rokem sniţoval. 

 

Z vertikální analýzy aktiv bylo vidno, ţe největší podíl na celkových aktivech 

měla oběţná aktiva. Tato společnost se dá povaţovat za „kapitálově lehký 

podnik“, právě díky nízkým hodnotám stálých aktiv. Společnost na počátku 

sledovaného období, tedy v roce 2008, vlastnila malé mnoţství dlouhodobého 

majetku, který se ovšem během sledovaného období zvyšoval. Hlavní příčina 

tohoto nárůstu je zvyšování podílu ovládanou osobou a movitých věcí.  

Z vertikální analýzy aktiv se dalo vyčíst, ţe velká část oběţných aktiv je vázána 

v krátkodobých pohledávkách, coţ pro společnost není dobré, protoţe velké 

mnoţství jejich aktiv drţí odběratelé a ačkoli se tato hodnota sniţovala, stále byla 
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nejvyšší sloţkou aktiv. Jak se krátkodobé pohledávky sniţovaly, pozvolna rostl 

krátkodobý finanční výsledek. Z toho lze usuzovat, ţe odběratelé začali hradit své 

závazky. Kaţdý rok také rostly náklady příštích období. 

 

Vertikální analýza pasiv ukazovala podíl vlastních a cizích zdrojů. Podle 

Kislingerové by mělo platit pravidlo 50 na 50 či 60 na 40. Společnost toto 

nesplňovala v roce 2009, coţ stojí za povšimnutí, vzhledem k tomu, ţe tento rok 

byl pro společnost úspěšným, jak vyplývalo z horizontální analýzy výkazu zisků a 

ztrát. Důvodem tohoto je zvyšování výsledku hospodaření z minulých let a 

zároveň pokles výsledku hospodaření za běţné účetní období. V roce 2011 je 

tento podíl 70:20. K tomuto výsledku přispěly jak uţ zmíněné změny výsledků 

hospodaření, tak nárůst kapitálových fondů. Zároveň došlo ke zvyšování poloţky 

výnosy z příštích období, která v roce 2011 měla oněch chybějících 10%. 

Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát byla potřeba rozdělit na nákladovou a 

výnosovou část. Po sečtení nákladových a výnosových poloţek bylo patrné, ţe 

jsou výnosy vyšší neţ náklady, byť jen nepatrně. Na nákladech se nejvíce podílela 

více jak polovinou nákladová spotřeba. Jak uţ bylo zmíněno, nejvíce spotřeba 

materiálu a sluţeb. Také podíl nákladů spojených se zaměstnanci se zvyšoval, 

jelikoţ se ostatní podílové poloţky sniţovaly.  

Na výnosech se nejvíce podílely výkony, které tvořily více jak tři čtvrtiny výnosů, 

protoţe společnost se hlavně zabývá prodejem vlastních výrobků a sluţeb. 

Dle kladných hodnot čistého pracovního kapitálu lze společnost povaţovat za 

finančně stabilní. Díky stále rostoucím hodnotám tohoto ukazatele vyplývá, ţe 

společnost je schopna hradit své závazky i přes to, ţe většinu svých aktiv má 

vázaných v krátkodobých pohledávkách. Čistý peněţně pohledávkový fond 

zaznamenal také kladné hodnoty, které se moc nelišily od čistého pracovního 

kapitálu, protoţe společnost vlastní malé mnoţství zásob. Tento rostoucí ukazatel 

jen potvrzuje finanční stabilitu společnosti. 

 

Veškeré rentability byly ovlivněny stále klesajícím hospodářským výsledkem, 

který je pro jejich výpočet důleţitým faktorem  
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Rentabilita celkových se kromě roku 2008 pohybovala pod optimální hodnotou. 

Tuto hodnotu ovlivňoval zejména klesající hospodářský výsledek a také vysoký 

podíl krátkodobých pohledávek na celkových aktivech. Společnosti, které se 

pohybují nad hranicí 10%, podle Valacha, se povaţují za produkčně silné.  

Rentabilita vlastního kapitálu se první dva roky pohybovala nad doporoučenou 

hranicí. Jelikoţ ale také měla sestupnou tendenci, dostala se společnost v roce 

2010 pod doporučenou hranici a v roce 2011 aţ na pouhé 1%. Z rentability 

dlouhodobých zdrojů vyplývá, ţe celkový výdělek vlastníků a věřitelů 

z investovaného kapitálu klesá. Je jasné, ţe by uvítali spíše rostoucí trend. I 

ziskovost z trţeb, tedy kolik procent z čistého zisku získá společnost z trţeb, 

klesala.   

Z ukazatelů likvidity bylo patrné, ţe kdyby společnost proměnila svá oběţná 

aktiva (popřípadě oběţná aktiva bez zásob) na hotovost, je schopna splácet své 

krátkodobé závazky.  Jak jiţ bylo ale zmíněno, většina oběţných aktiv je vázána 

v krátkodobých pohledávkách. Okamţitá likvidita ale udává, ţe společnost je 

schopna splácet své veškeré okamţitě splatné závazky na základě krátkodobého 

finančního majetku. 

Ukazatele zadluţenosti, respektive celková zadluţenost a koeficient 

samofinancování, poukazují na podíl financování aktiv společnosti. Na základě 

vypočtených údajů je patrné, ţe společnost financuje svá aktiva převáţně vlastním 

kapitálem. Pro věřitele můţe být toto zjištění uspokojující.  

Úrokové krytí vykazuje abnormálně vysoké hodnoty, protoţe společnost má nízké 

nákladové úroky díky absenci úvěrů. Můţe tak mít nějaké nákladové úroky vůči 

dodavatelům. Ovšem je pravdou, ţe čím vyšší hodnota je, tím lepší má společnost 

schopnost splácet úroky.  

Všechny vypočtené ukazatele aktivity (doba obratu zásob, doba obratu aktiv, doba 

obratu závazků a doba obratu pohledávek) vykazují poměrně vysoké hodnoty.  U 

doby obratu zásob by se dalo říci, ţe vzhledem k nízké hodnotě zásob samotných, 

se nejedná o tragické hodnoty, protoţe společnost nakupuje zásoby na základě 

předpokladů jejich dalšího prodeje. Tedy hlavně do prodejny s výpočetní 

technikou. Doba obratu aktiv popisuje, jak dlouho celková aktiva leţí ve 



 

 

59 

společnosti, neţ dojde k jejich obratu. Tento ukazatel není tak přesný jako doby 

obratu jednotlivých částí aktiv, z důvodu celkem neměnných poloţek jako jsou 

nemovitosti. Naproti tomu doba obratu pohledávek reaguje přímo na pohyb 

krátkodobých pohledávek společnosti. Její hodnoty jsou obzvláště vysoké a 

pohybují se mezi 100-175 dny, coţ je absolutně neţádoucí stav, vykazující buď 

nízkou platební schopnost odběratelů, nebo jejich nevůlí platit, jejímţ důkazem 

bylo vystavení upomínky platby. Vzhledem k široké škále zákazníků, se ovšem 

nemusí jednat pouze o nevůli, ale také o jejich silnou vyjednávací sílu. Tato 

hodnota by měla být co nejniţší a optimálně by neměla přesáhnout 30 dní. Oproti 

době obratu pohledávek se určuje i doba obratu závazků, tedy jak dlouho 

společnosti trvá, neţ splatí své závazky. I tato hodnota je poměrně vysoká, ale dá 

se přičítat právě vysokým hodnotám doby obratu pohledávek, protoţe velký podíl 

aktiv je vázán právě v krátkodobých pohledávkách. Aby společnost vykazovala 

niţší hodnoty doby obratu závazků, museli by jí odběratelé platit včas a 

v takovém mnoţství, aby měla na zaplacení závazků, nebo by se společnost 

musela uchýlit k likvidaci oběţných aktiv.  

Soustavy ukazatelů ukazují, ţe společnost je povaţována za silnou a zdravou 

společnost, která vytváří přidanou hodnotu pro vlastníky. Pro české společnosti je 

optimální  IN05. Index důvěryhodnosti vykazoval, ač při značně klesající 

tendenci, abnormálně vysoké hodnoty, které byly zapříčiněny hlavně nákladovými 

úroky, které jsou součástí jednoho z ukazatelů. Při tom Altmanův index 

zobrazoval, ţe společnost se v roce 2009 dostala do takzvané šedé zóny, kdy sice 

bankrot nehrozí, ale existují problémy. Přitom v témţe samém roce IN05 říká, ţe 

společnost je opravdu silná, kdy dokonce převyšovala hranici šedé zóny téměř 

20krát. 
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4. Návrhy na zlepšení finanční situace 

Návrhy na zlepšení finanční situace společnosti OR-CZ, s. r. o. jsou koncipovány 

v návaznosti na praktickou část, tedy provedenou finanční analýzu, ke které 

poslouţil výpočet ukazatelů pomocí algoritmu vytvořeného autorkou bakalářské 

práce, a znalostí získaných z teoretické části. 

 

4.1. Návrh programu 

Finanční situaci společnosti je nutné průběţně sledovat, proto byl navrţen algoritmus ve 

VBA, který by to měl společnosti usnadnit. Navrţený algoritmus je uţivatelsky 

jednoduchý, s moţností výběru ukazatelů či grafů. Důleţitá vstupní data pro algoritmus 

jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Součástí je i nápověda. Výhodou vyuţití jazyka VBA 

je jeho snadná dostupnost, protoţe je doplňkem programu MS EXCEL, tedy společnosti 

nevznikají ţádné vedlejší náklady.  

Předpokládaným uţivatelem je osoba z ekonomického úseku společnosti, který bude 

program pro výpočet finanční analýzy pouţívat jednou za rok. Vstupem jsou data 

z rozvahy a výkazu zisku a ztráty (v aktuálně navrţeném programu se jedná o data za 4 

roky). Účetní software umí generovat účetní závěrky v Excelu a ty jdou následně 

exportovat do navrţeného programu nebo úpravou kódu automaticky kopírovat do 

programu. Výstupem jsou tabulky s vypočtenými hodnotami ukazatelů, rozdělených do 

listů dle základního členění. Zároveň má uţivatel moţnost sestrojení grafů. Jelikoţ je 

program navrţen pro širokou škálu uţivatelů, tedy není zaměřena pouze na jeden sektor, 

neobsahuje porovnání s průměrovými odvětvími. Tato část je snadno doplnitelná do kódu 

podle oboru. Kód navrţeného programu si lze prohlédnout v příloze 4. 

4.2. Řízení pohledávek 

Na základě výsledků ukazatelů finanční analýzy vypočtených pomocí vlastního 

algoritmu ve VBA a jejich vyhodnocení, lze společnosti zejména doporučit 

optimalizaci řízení pohledávek, aby se opět nestalo, ţe doba obratu pohledávek 

bude vykazovat podobně vysoké hodnoty jako v roce 2009. Při optimalizaci 

pohledávek by se mohla zkrátit i doba obratu závazků, protoţe by společnost měla 

na svém účtu finance na úhradu závazků. Řízení pohledávek by také ovlivnilo 

podíl krátkodobých pohledávek na celkových aktivech. 
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4.2.1. Credit management 

Credit management představuje soubor činností zaměřených na získávání, 

hodnocení a správu dat o odběratelích. Také na verifikaci důvěryhodnosti 

odběratelů a hodnocení jejich úvěruschopnosti, stanovení limitu úvěru pro 

odběratele a jejich následnou kontrolu, určování a kontrolu platebních podmínek, 

iniciaci inkasa, kontrolu pohledávek po splatnosti, ale také přípravu následných 

opatření. Credit management se realizuje na dvou úrovních a to preventivní a 

výkonné. V preventivní oblasti se stanovují postupy při uzavírání obchodních 

kontraktů, tedy stanovují se principy, které upravují poskytování odběratelských 

úvěrů a tím se předchází vniku problémů s pohledávkami. Dříve neţ společnost 

bude své sluţby a produkty poskytovat zákazníkům, měla by definovat úvěrové 

standardy a úvěrovou analýzu zákazníka; rozhodnout o poskytnutí úvěru; stanovit 

úvěrové limity a platební podmínky zákazníka. Tyto kroky preventivní oblasti 

credit managementu by měli společnosti pomoci, při najití odběratele, který hradí 

své závazky v dané lhůtě. Ve výkonové oblasti jde o sledování jiţ vzniklých 

pohledávek. 
66

 

 

4.2.2. Způsob a postup při vymáhání pohledávek 

Pohledávka vzniká neuhrazením faktury, dohodnuté částky nebo smluvně 

ujednané částky. Důleţitým aspektem vymáhání pohledávek je řádné vedení 

evidence pohledávek. Je nutné stanovit a hlavně doloţit, jak pohledávka vnikla. 

Společnost by měla evidovat veškeré dokumenty tedy nejen účetní doklady, ale 

také dokumenty o oprávněnosti pohledávky např. dodací listy, smluvní 

korespondence, obchodní korespondence.
67

 

Pohledávky se mohou vymáhat několika způsoby 

Mimosoudní vymáhání  

Je prvním a nejčastějším krokem, jak vymáhat pohledávky. Společnost by 

nejdříve měla kontaktovat dluţníka telefonicky nebo písemně a upomenout ho, ţe 

neuhradil svůj dluh a zjistit důvod opoţdění platby. Společnost se můţe 
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s dluţníkem domluvit na splátkovém kalendáři, ovšem není podmínkou, aby 

společnost souhlasila s tímto postupem. Společnost následně zasílá upomínky 

plateb, které by měla zasílat poštou doporučeně pro případné doloţení důkazu při 

soudním procesu. S upomínkami přicházejí i úroky z prodlení, smluvní pokuty a 

náklady spojené s vymáháním. Dochází také na upozornění na případné další 

postupy při neuhrazení pohledávky 

Pokud veškeré pokusy o mimosoudní vyrovnání selţou, měla by se společnost 

obrátit na specializované subjekty, které se zabývají vymáháním pohledávek. To 

se uskutečňuje na základě mandátní smlouvy nebo smlouvy o právním zastoupení, 

kdy společnost zplnomocní subjekt k vymáhání pohledávky a sjedná si podmínky 

při vymáhání, například náklady na vymáhání pohledávek, provize z vymáhané 

částky, výše zálohy a jiné.
68

 

Soudní vymáhání 

Pokud selţou pokusy mimosoudního vymáhání, dochází k soudnímu vymáhání. 

V tomto případě by se měla společnost obrátit na kvalifikovanou právní pomoc, 

tedy zastoupení právním zástupcem. 

Podmínka pro zahájení řízení je ţaloba, jejíţ náleţitosti jsou definovány dle § 79 

zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. Důleţitou součástí je označení všech 

účastníků řízení případně jejich zástupců, kteří jsou v ţalobě označení. Fyzické 

osoby se musí označit jménem, příjmením, rodným číslem, adresou. Právnické 

osoby se označují obchodním jménem, právní formou, sídlem, které jsou uvedeny 

v obchodním rejstříku. 

Dále je v ţalobě nutné uvést věc, které se ţaloba týká, tedy částka s tzv. 

příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí úroky, úroky z prodlení, poplatek 

z prodlení a náklady spojené s uplatněním (soudní poplatek, odměna advokáta 

atd.). V ţalobě musí být dále přesně a srozumitelně uvedeno, čeho se ţalobce 

domáhá, aby nedošlo k udělení jiných práv a povinností soudem. Veškeré 

náleţitosti ţaloby musí splňovat právní předpisy. 
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V praxi se společně s ţalobou podává návrh na vydání platebního rozkazu. Jde o 

tzv. zkrácené řízení a předpokladem pro jeho vydání je existence nepochybných 

nároků. V tomto případě nedochází k jednání. V platebním rozkazu je soudem 

uloţeno, aby ţalovaný uhradil do 15 platební rozkaz nebo aby podal u soudu 

odpor, a tím dochází k nařízení jednání. Zákon udává, ţe odpor má být 

odůvodněn. Doručení platebního rozkazu musí být dodáno výhradně do vlastních 

rukou ţalovaného. Platební rozkaz nelze vydat, není-li znám pobyt ţalovaného, 

nebo pokud se má dodat do zahraničí. Platební rozkaz můţe být také zaplacen 

elektronicky, pokud je návrh podán na elektronickém formuláři s elektronickým 

podpisem ţalobce a nepřesahuje částku 1 milion korun. Dále lze platební rozkaz 

splatit směnečným (šekovým) platebním rozkazem pouze v případě na návrh 

ţalobce. V tomto případě je nutné předloţit směnku nebo šek v originále, aby byla 

ověřena jejich pravost. Ţalovaný musí tuto částku uhradit do tří dnů, nebo aby 

podal námitku s odůvodněním.  

 

Pokud je nařízeno jednání rozhoduje soud na základě zjištěného skutkového stavu 

věci. Zvláštním druhem je rozsudek pro uznání, pro které jsou stanoveny 

předpoklady vydání. Pro toto rozhodnutí je přípustné odvolání. Zvláštním druhem 

rozsudku je rozsudek pro zmeškání. Ta spočívá ve fikci, zmešká-li ţalovaný řádně 

nařízené jednání, pokládají se tvrzení ţalobce za nesporná. Nejedná se o sankci za 

neúčast u jednání. Při více obţalovaných se v tomto případě jedná o nedostavení 

se ţádného z ţalovaných.  

V případě úspěchu společnosti u soudního řízení ještě neznamená, ţe společnost 

získá částku, která byla vymáhána. V souvislosti s tímto je nutno pokračovat 

s vymáháním pohledávky prostřednictvím soudního výkonu či exekuce
69

 

 

Soudní výkon rozhodnutí, Exekuce 

Podmínkou pro podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí či na exekuci je 

exekuční titul. Pokud exekuční titul neobsahuje lhůtu pro splnění povinnosti, je 

uloţeno splnit ji do 3 dnů. Společnost se můţe obrátit na soud nebo soudního 

exekutora a zákon pak uvádí různé způsoby výkonu k zaplacení dluţné částky – 

                                                 
69

 BUSSINESSINFO.CZ. Pohledávky – zánik a postup při vymáhání pohledávek. [online] 



 

 

64 

sráţkami ze mzdy nebo jiných příjmů dluţníka, přikázáním pohledávky, prodejem 

movitých a nemovitých věcí, prodejem podniku, zřízením zástavního práva 

nemovitostí. Základním rozdílem mezi soudním výkonem a exekucí je, ţe při 

soudním výkonu musí společnost uvést, kterým způsobem má být pohledávka 

vymáhána a soud je tímto vázán. Společnost musí zjišťovat další majetek 

dluţníka, aby mohl podávat návrhy na výkon rozhodnutí. V případě postupu dle 

exekučního řádu se návrh na exekuci adresuje přímo vybranému exekutorovi bez 

určení provedení způsobu exekuce. Exekutor přebírá iniciativu vymáhání dluţné 

částky. Následně exekutor podá návrh na provedení exekuce soudu, který musí 

rozhodnout do 15 dnů.  

Insolvenční řízení 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

upravuje postupy při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Důleţitým 

aspektem pro insolvenční řízení je přihlášení pohledávky. Musí být podána i 

v případě, ţe se o pohledávce jedná soudně. 
70

 

 

4.3. Sníţení nákladů 

Společnost dosahuje vysokých čísel u výkonové spotřeby a to kolísavými 

hodnotami jak spotřeby materiálu a energií tak sluţeb. Na následující tabulce je 

zobrazen podíl výkonové spotřeby na veškerých trţbách společnosti. 

Tabulka 19: Podíl výkonové spotřeby na trţbách [%] (zdroj: vlastní úprava podle programu) 

 
2008 2009 2010 2011 

Výkonová 

spotřeba 
69 709 000 106 202 000 79 965 000 73 085 000 

Trţby 136 922 000 165 453 000 132 120 000 116 608 000 

Podíl 50,91 64,19 60,52 62,68 

 

Je jasné, ţe pro společnost je energie důleţitým faktorem, kvůli vývoji 

softwarových produktů. Moţnost jak sníţit náklady na energie je zvolit levnějšího 

poskytovatele energií.  Další volbou ke sníţení výkonové spotřeby by bylo sníţení 

sluţeb. Během mé odborné praxe ve společnosti jsem byla svědkem častých 
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sluţebních cest, které jsou pro společnost také důleţitým faktorem vzhledem 

k implementaci softwarových produktů. V tomto případě lze ušetřit pořízením 

automobilů s nízkou spotřebou. V současné době společnost vlastní automobily 

od výrobců Mercedes, Škoda, Ford aj. Nejvyšší úsporu by společnosti přinesly 

automobily s  motorem HDi. například od automobilky Peugeot, Citröen, Škoda 

atd. Důleţité při pořizování je porovnání ceny a výkonu, ale také náklady spojené 

s uţíváním automobilu – povinné ručení, cena pohonných hmot, dostupnost 

náhradních dílů při případné poruše. Společnost by mohla i investovat do 

„převedení“ stávajících automobilů na pohon zemního plynu, kdy by se jí 

investice brzy vrátila, díky tomu, ţe plyn je levnější neţ pohonné hmoty. Další 

částí sluţeb mohou být opravy a udrţování například vozového parku, který 

společnost vlastní. Tuto skutečnost nelze zásadně ovlivnit, ale lze jej částečně 

regulovat, jak jiţ bylo výše zmíněno, pořízením automobilů s nízkými vedlejšími 

náklady, např. pořízením automobilu s dostupnými levnými náhradními díly. 

Společnost by tedy mohla ušetřit na nájemném nebo jiných sluţbách 

vykonávaných ostatní jednotkou, pokud by to neovlivňovalo její produkci.  
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Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na finanční zhodnocení společnosti s ručením 

omezeným OR-CZ pomocí vlastně navrţeného algoritmu pomocí jazyka VBA 

v prostředí MS EXCEL. V tomto programy byly vypočteny základní ukazatele 

finanční analýzy, jako jsou absolutní ukazatele (horizontální a vertikální analýza 

rozvahy a výkazu zisků a ztrát), rozdílové ukazatele (čistý pracovní kapitál, čistý 

peněţně pohledávkový fond), poměrové ukazatele (ukazatele rentability, 

ukazatele likvidity, ukazatele zadluţenosti, ukazatele aktivity) a soustavy 

ukazatelů (Z-skóre a IN05).  

 

Z těchto výsledků byla sestavena souhrnná finanční situace podniku a následně 

navrhnuty moţné opatření na zlepšení finanční situace společnosti. Při finanční 

analýze společnosti bylo zjištěno, ţe společnost má vázáné velké mnoţství aktiv 

v krátkodobých pohledávkách a na základě této skutečnosti bylo společnosti 

navrţeno a doporučeno nejdříve provést analýzu odběratelů, která by eliminovala 

případné potíţe s pohledávkami. Zejména pro aktuální pohledávky je společnosti 

doporučeno optimální řízení pohledávek a postup při mimosoudním řízením, které 

je doporučováno jako první krok, a při negativním výsledku mimosoudního 

vyrovnání je pak navrţeno soudní řízení pohledávek.  

 

Jak se ukázalo, finanční analýza je nedílnou součástí pro posouzení finanční 

situace společnosti. Pro usnadnění výpočtů bylo společnosti navrţeno vyuţívat 

program pro výpočet ukazatelů finanční analýzy pomocí doplňku VBA. Výhodou 

vytvoření vlastního algoritmu pomocí jazyka VBA jsou jeho téměř nulové 

náklady, protoţe je součástí MS EXCEL, který je součástí balíčku Microsoft 

Office, jiţ prakticky nutným vybavením společností. Algoritmus byl navrţen tak 

aby byl jednoduchý a pochopitelný i pro laika. Navíc si jej společnost můţe 

přetvořit podle svých potřeb, pokud pro ni nebudou dostačující pouze 4 roky, 

jednoduchou úpravou v kódu si jej můţe upravit. Vstupem pro navrţený program 

jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty, který můţe uţivatel vloţit přímo, nebo 

úpravou kódu se mohou tyto vstupy nahrávat automaticky. Výstupem jsou tabulky 
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a grafy ukazatelů, se kterými pak můţe uţivatel dále pracovat a vyhodnocovat 

jejich výsledky. 

 

Dalším úskalím jsou vysoké náklady. Společnost spotřebovává mnoho elektrické 

energie, která je důleţitým aspektem pro její fungování, tedy pro vývoj software a 

uchovávání dat. Společnost tedy nemůţe ve velkém sníţit tyto náklady, ale můţe 

změnit dodavatele elektrické energie, upravit vozový park, kde by měla 

automobily s nízkou spotřebou a zároveň s nízkými provozními náklady. 

Společnost by také mohla investovat do převedení stávajících benzínových 

automobilů na plynový pohon, čímţ by ročně mohla ušetřit na pohonných 

hmotách.  
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Příloha č. 1: Rozvaha - Aktiva 

 
  

AKTIVA řád 
Běţné účetní období 

B c 
2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 86 142 000 118 958 000 86 797 000 92 180 000 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0       

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 8 935 000 13 389 000 14 432 000 23 335 000 

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 aţ 12) 004 156 000 81 000 6 000 0 

Zřizovací výdaje 005 0       

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0       

Software 007 156 000 81 000 6 000 0 

Ocenitelná práva 008 0       

Goodwill 009 0       

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0       

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0       

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0       

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 aţ 22) 013 8 779 000 10 218 000 10 361 000 12 016 000 

Pozemky 014 106 000 106 000 106 000 106 000 

Stavby 015 7 810 000 7 596 000 7 381 000 7 943 000 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 863 000 2 516 000 2 874 000 3 967 000 

Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0       

Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0       

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0       

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0       

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0       

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0       

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 aţ 30) 023 0 3 090 000 4 065 000 11 319 000 

Podíly - ovládaná osoba 024 0   636 000 7 919 000 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0       

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0       

Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný 

vliv 
027 0 3 090 000 3 429 000 3 400 000 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0       

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0       

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0       



 

 

II 

 

 

AKTIVA řád 
Běţné účetní období 

b c 
2008 2009 2010 2011 

Oběţná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 76 344 000 109 709 000 70 165 000 66 271 000 

Zásoby   (ř.33 aţ 38) 032 3 900 000 2 445 000 9 063 000 3 389 000 

Materiál 033 3 181 000 1 686 000 8 256 000 2 569 000 

Nedokončená výroba a polotovary 034       16 000 

Výrobky 035 0       

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0       

Zboţí 037 719 000 759 000 807 000   

Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0       

Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 aţ 47) 039 3 098 000 1 762 000 289 000 58 000 

Pohledávky z obchodních vztahů 040 3 098 000 1 792 000 289 000   

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0       

Pohledávky - podstatný vliv 042 0       

Pohledávky za společníky, členy druţstva  a za účastníky 

sdruţení 
043 0       

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0       

Dohadné účty aktivní 045 0       

Jiné pohledávky 046 0     58 000 

Odloţená daňová pohledávka 047 0       

Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 aţ 57) 048 56 722 000 80 821 000 34 063 000 31 581 000 

Pohledávky z obchodních vztahů 049 52 252 000 79 226 000 31 659 000 28 560 000 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 4 112 000 910 000 571 000 600 000 

Pohledávky - podstatný vliv 051 0       

Pohledávky za společníky, členy druţstva  a za účastníky 
sdruţení 

052 0       

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0       

Stát - daňové pohledávky 054 17 000 507 000 1 653 000 2 093 000 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 316 000 164 000 166 000 277 000 

Dohadné účty aktivní 056 0       

Jiné pohledávky 057 25 000 14 000 14 000 51 000 

Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 aţ 62) 058 12 023 000 19 676 000 26 750 000 31 243 000 

Peníze 059 245 000 335 000 244 000 197 000 

Účty v bankách 060 11 778 000 19 341 000 26 506 000 31 040 000 

Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0       

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0       

Časové rozlišení  (ř. 64 aţ 66) 063 864 000 865 000 2 200 000 2 574 000 

Náklady příštích období  064 864 000 865 000 2 200 000 2 574 000 

Komplexní náklady příštích období 065 0       

Příjmy příštích období 066 0       

  



 

 

III 

 

Příloha č.2: Rozvaha - Pasiva 
  

PASIVA řád 
Běţné účetní období 

b c 
2008 2009 2010 2011 

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 86 + 119) 067 86 142 000 118 958 000 86 797 000 92 180 000 

Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85 ) 068 42 657 000 52 160 000 58 142 000 66 294 000 

Základní kapitál (ř. 70 aţ  72 ) 069 36 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000 

Základní kapitál 070 36 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071         

Změny základního kapitálu 072         

Kapitálové fondy   (ř. 74 aţ 78) 073 -576 000 -576 000 60 000 7 343 000 

Emisní áţio 074         

Ostatní kapitálové fondy 075         

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 -576 000 -576 000 60 000 7 343 000 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

společností 
077         

Rozdíly z přeměn společností 078 

    Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy 

ze zisku  (ř. 80 + 81 ) 
079 2 460 000 2 953 000 3 430 000 3 699 000 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 1 184 000 1 675 000 2 151 000 2 418 000 

Statutární a ostatní fondy 081 1 276 000 1 278 000 1 279 000 1 281 000 

Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 83 + 84) 082 -5 047 000 4 282 000 13 308 000 18 385 000 

Nerozdělený zisk minulých let  083   4 282 000 13 308 000 18 385 000 

Neuhrazená ztráta minulých let 084 -5 047 000       

Výsledek hospodaření běţného účetního období 

(+/-)  
085 

9 820 000 9 501 000 5 344 000 867 000 

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/   

Cizí zdroje      (ř. 86 + 92 + 103 + 115) 086 39 589 000 61 382 000 25 513 000 20 658 000 

Rezervy   (ř. 88 aţ 91) 087 1 334 000 1 246 000     

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 1 334 000 1 246 000     

Rezerva na důchody a podobné závazky 089         

Rezerva na daň z příjmů 090         

Ostatní rezervy 091         

Dlouhodobé závazky  (ř. 93 aţ 102) 092 675 000 873 000 905 000 955 000 

Závazky z obchodních vztahů 093         

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 094         

Závazky - podstatný vliv 095         

Závazky ke společníkům, členům druţstva  a k 

účastníkům sdruţení 
096         

Dlouhodobé přijaté zálohy 097         

Vydané dluhopisy 098         

Dlouhodobé směnky k úhradě 099         

Dohadné účty pasívní 100         

Jiné závazky 101   165 000 92 000 14 000 

Odloţený daňový závazek 102 675 000 708 000 813 000 941 000 



 

 

IV 

 

PASIVA řád 
Běţné účetní období 

b c 

    2008 2009 2010 2011 

Krátkodobé závazky  (ř. 104 aţ 114) 103 37 580 000 59 263 000 24 608 000 19 608 000 

Závazky z obchodních vztahů 104 26 997 000 46 978 000 17 492 000 11 680 000 

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 105         

Závazky - podstatný vliv 106         

Závazky ke společníkům, členům druţstva  a k účastníkům 
sdruţení 

107 360 000 429 000 439 000 386 000 

Závazky k zaměstnancům 108 1 570 000 1 437 000 1 448 000 1 483 000 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 1 009 000 932 000 1 004 000 1 008 000 

Stát - daňové závazky a dotace 110 2 958 000 1 117 000 311 000 2 258 000 

Kratkodobé přijaté zálohy 111 428 000 207 000 80 000 308 000 

Vydané dluhopisy 112         

Dohadné účty pasivní  113 4 012 000 8 095 000 3 742 000 2 387 000 

Jiné závazky 114 246 000 68 000 92 000 193 000 

Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 116 aţ 118) 115         

Bankovní úvěry dlouhodobé 116         

Krátkodobé bankovní úvěry  117         

Krátkodobé finanční výpomoci 118         

Časové rozlišení  (ř. 120 + 121) 119 3 896 000 5 416 000 3 142 000 5 228 000 

Výdaje příštích období 120 1 585 000 1 524 000 1 614 000 1 166 000 

Výnosy příštích období  121 2 311 000 3 892 000 1 528 000 4 062 000 

 

  



 

 

V 

 

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztrát Číslo období 

b   
řádku 

2008 2009 2010 2011 
c 

Trţby za prodej zboţí  01 11 914 000 5 570 000 8 458 000 5 466 000 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 02 9 877 000 4 785 000 6 782 000 4 385 000 

Obchodní marţe  (ř. 01-02) 03 2 037 000 785 000 1 676 000 1 081 000 

Výkony  (ř. 05+06+07) 04 120 516 000 159 017 000 122 629 000 109 943 000 

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 05 121 403 000 159 010 000 122 555 000 109 926 000 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -1 000 000 7 000 0 17 000 

Aktivace 07 113 000 0 74 000 0 

Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 69 709 000 106 202 000 79 965 000 73 085 000 

Spotřeba materiálu a energie 09 41 661 000 63 680 000 34 681 000 37 164 000 

Sluţby 10 28 048 000 42 522 000 45 284 000 35 921 000 

Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 52 844 000 53 600 000 44 340 000 37 939 000 

Osobní náklady 12 37 563 000 37 387 000 36 653 000 35 877 000 

Mzdové náklady 13 25 335 000 25 500 000 24 918 000 24 109 000 

Odměny členům orgánů společnosti a druţstva 14 2 734 000 2 725 000 2 618 000 2 836 000 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 9 006 000 8 635 000 8 649 000 8 502 000 

Sociální náklady 16 488 000 527 000 468 000 430 000 

Daně a poplatky 17 132 000 114 000 117 000 177 000 

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 1 439 000 1 109 000 1 298 000 1 325 000 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 

20+21 ) 
19 1 673 000 873 000 1 107 000 1 216 000 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku  20 229 000 5 000 9 000 26 000 

Trţby z prodeje materiálu 21 1 444 000 868 000 1 098 000 1 190 000 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu (ř. 23+24 ) 
22 963 000 694 000 798 000 1 149 000 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 29 000 0 0 0 

Prodaný materiál 24 934 000 694 000 798 000 1 149 000 

Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období 

25 255 000 1 765 000 -1 998 000 -1 708 000 

Ostatní provozní výnosy 26 610 000 1 132 000 9 745 000 630 000 

Ostatní provozní náklady 27 1 779 000 1 356 000 10 944 000 1 559 000 

Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 

Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření 30 
12 996 000 13 180 000 7 380 000 1 406 000 

/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   

 

  



 

 

VI 

 

 
TEXT Číslo období 

b   
řádku 

2008 2009 2010 2011 
c 

Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 31 1 932 000 0 0 0 

Prodané cenné papíry a podíly 32 1 928 000 0 0 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 

+ 36) 
33 0 0 0 0 

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 
34 0 0 0 0 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 

Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti 41 0 0 0 0 

Výnosové úroky 42 114 000 143 000 147 000 150 000 

Nákladové úroky 43 17 000 17 000 16 000 10 000 

Ostatní finanční výnosy 44 465 000 94 000 46 000 205 000 

Ostatní finanční náklady 45 367 000 596 000 421 000 360 000 

Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 

Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření 48 
199 000 -376 000 -244 000 -15 000 

 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/   

Daň z příjmů za běţnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 3 375 000 3 303 000 1 792 000 524 000 

     -splatná 50 3 372 000 3 270 000 1 687 000 396 000 

     -odloţená 51 3 000 33 000 105 000 128 000 

Výsledek hospodaření za běţnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 9 820 000 9 501 000 5 344 000 867 000 

Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 0 

     -splatná 56 0 0 0 0 

     -odloţená 57 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 

59) 
60 9 820 000 9 501 000 5 344 000 867 000 

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 

53 - 54) 
61 13 195 000 12 804 000 7 136 000 1 391 000 

 

  



 

 

VII 

 

Příloha č. 4: Zdrojový kód 

STISKNUTÍ TLAČÍTKA PRO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU 

'skrytí grafů 

    Worksheets("Rentabilita").ChartObjects("rent").Visible = False 

    Worksheets("Rozdilove").ChartObjects("rozd").Visible = False 

    Worksheets("Likvidita").ChartObjects("likv").Visible = False 

    Worksheets("Zadluzenost").ChartObjects("zadl").Visible = False 

    Worksheets("Aktivita").ChartObjects("aktiv").Visible = False 

    Worksheets("Soustavy").ChartObjects("soust").Visible = False 

'vymazání oblastí 

Worksheets("Rentabilita").Range("B3:E18") = "" 

Worksheets("Likvidita").Range("B3:E14") = "" 

Worksheets("Rozdilove").Range("B3:E10") = "" 

Worksheets("Zadluzenost").Range("B3:E13") = "" 

Worksheets("Aktivita").Range("B3:E13") = "" 

Worksheets("Soustavy").Range("B3:E22") = "" 

Worksheets("Soustavy").Range("B24:E45") = "" 

 

Worksheets("Horizont_A1").Range("F5:H34") = "" 

Worksheets("Horizont_A2").Range("F5:H40") = "" 

Worksheets("Horizont_P1").Range("F4:H40") = "" 

Worksheets("Horizont_P2").Range("F4:H22") = "" 

Worksheets("Horizont_VZZ1").Range("F4:H34") = "" 

Worksheets("Horizont_VZZ2").Range("F4:H34") = "" 

 

Worksheets("Vertikal_A1").Range("F5:I34") = "" 

Worksheets("Vertikal_A2").Range("F5:I40") = "" 

Worksheets("Vertikal_P1").Range("F4:I40") = "" 

Worksheets("Vertikal_P2").Range("F4:I22") = "" 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Range("F4:I34") = "" 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Range("F4:I34") = "" 

Form1.Show 

 

  



 

 

VIII 

 

 

FORMULÁŘ 1 (zvolení zda všechny či některé ukazatele a grafy) 

Private Sub CommandButton1_Click() 

'zobrazení nápovědy 

Napoveda.Show 

End Sub 

Private Sub CommandButton2_Click() 

'vyvolání potřebné procedury 

If zvolene.Value = True Then 

Form2.Show 

Else 

Call horizontalni 

Call vertikalni 

Call rozdilove 

Call rentability 

Call likvidity 

Call zadluzenost 

Call aktivity 

Call zscore 

Call in05 

'zobrazení/skrytí grafů 

If graf.Value = True Then 

  Worksheets("Rentabilita").ChartObjects("rent").Visible = True 

    Worksheets("Rozdilove").ChartObjects("rozd").Visible = True 

    Worksheets("Likvidita").ChartObjects("likv").Visible = True 

    Worksheets("Zadluzenost").ChartObjects("zadl").Visible = True 

    Worksheets("Aktivita").ChartObjects("aktiv").Visible = True 

    Worksheets("Soustavy").ChartObjects("soust").Visible = True 

 

End If 

End If 

End Sub 

Private Sub CommandButton3_Click() 

'zavření formuláře 

Form1.Hide 

End Sub 

 

  



 

 

IX 

 

FORMULÁŘ PRO VYBRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH UKAZATELŮ 

Private Sub CommandButton2_Click() 

 

If CheckBox1.Value = False And CheckBox2.Value = False And 

CheckBox3.Value = False And _ 

CheckBox6.Value = False And CheckBox7.Value = False And CheckBox8.Value 

= False And _ 

CheckBox9.Value = False And CheckBox10.Value = False And 

CheckBox11.Value = False Then 

MsgBox ("Vyberte prosím ukazatele") 

End If 

 

If CheckBox1.Value = True Then Call horizontalni 

If CheckBox2.Value = True Then Call vertikalni 

 

If CheckBox3.Value = True Then 

Call rozdilove 

    If Form1.graf.Value = True Then 

Worksheets("Rozdilove").ChartObjects("rozd").Visible = True 

End If 

 

If CheckBox6.Value = True Then 

Call rentability 

     If Form1.graf.Value = True Then 

Worksheets("Rentabilita").ChartObjects("rent").Visible = True 

End If 

 

If CheckBox7.Value = True Then 

Call likvidity 

  If Form1.graf.Value = True Then 

Worksheets("Likvidita").ChartObjects("likv").Visible = True 

End If 

 

If CheckBox8.Value = True Then 

Call zadluzenost 

 If Form1.graf.Value = True Then 

Worksheets("Zadluzenost").ChartObjects("zadl").Visible = True 

End If 

 

If CheckBox9.Value = True Then 

Call aktivity 

 If Form1.graf.Value = True Then 

Worksheets("Aktivita").ChartObjects("aktiv").Visible = True 

End If 

 

 

If CheckBox10.Value = True Then 

Call zscore 



 

 

X 

 

    If Form1.graf.Value = True Then 

Worksheets("Soustavy").ChartObjects("soust").Visible = True 

End If 

 

If CheckBox11.Value = True Then 

Call in05 

    If Form1.graf.Value = True Then 

Worksheets("Soustavy").ChartObjects("soust").Visible = True 

End If 

 

End Sub 
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MODUL S JEDNOTLIVÝMI PROCEDURAMI 

Public i, j As Integer 

Sub horizontalni() 

'Horizontální analýza aktiv první část 

For i = 5 To 34 

For j = 6 To 8 

If (Worksheets("R_A_1").Cells(i, j + 1).Value = 0) Then 

Worksheets("Horizont_A1").Cells(i, j) = "" 

Else 

Worksheets("Horizont_A1").Cells(i, j) = ((Worksheets("R_A_1").Cells(i, j) - 

Worksheets("R_A_1").Cells(i, j + 1)) / Worksheets("R_A_1").Cells(i, j + 1)) * 

100 

End If 

Next j 

Next i 

'Horizontální analýza aktiv druhá část 

For i = 5 To 40 

For j = 6 To 8 

If (Worksheets("R_A_2").Cells(i, j + 1).Value = 0) Then 

Worksheets("Horizont_A2").Cells(i, j) = "" 

Else 

Worksheets("Horizont_A2").Cells(i, j) = ((Worksheets("R_A_2").Cells(i, j) - 

Worksheets("R_A_2").Cells(i, j + 1)) / Worksheets("R_A_2").Cells(i, j + 1)) * 

100 

End If 

Next j 

Next i 

'Horizontální analýza pasiv první část 

For i = 4 To 40 

For j = 6 To 8 

If (Worksheets("R_P_1").Cells(i, j + 1).Value = 0) Then 

Worksheets("Horizont_P1").Cells(i, j) = "" 

Else 

Worksheets("Horizont_P1").Cells(i, j) = ((Worksheets("R_P_1").Cells(i, j) - 

Worksheets("R_P_1").Cells(i, j + 1)) / Worksheets("R_P_1").Cells(i, j + 1)) * 100 

End If 

Next j 

Next i 

'Horizontální analýza pasiv druhá část 

For i = 4 To 23 

For j = 6 To 8 

If (Worksheets("R_P_2").Cells(i, j + 1).Value = 0) Then 

Worksheets("Horizont_P2").Cells(i, j) = "" 

Else 

Worksheets("Horizont_P2").Cells(i, j) = ((Worksheets("R_P_2").Cells(i, j) - 

Worksheets("R_P_2").Cells(i, j + 1)) / Worksheets("R_P_2").Cells(i, j + 1)) * 100 

End If 

Next j 
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Next i 

 

'Horizontální analýza VZZ první část 

For i = 4 To 33 

For j = 6 To 8 

If (Worksheets("VZZ_1").Cells(i, j + 1).Value = 0) Then 

Worksheets("Horizont_VZZ1").Cells(i, j) = "" 

Else 

Worksheets("Horizont_VZZ1").Cells(i, j) = ((Worksheets("VZZ_1").Cells(i, j) - 

Worksheets("VZZ_1").Cells(i, j + 1)) / Worksheets("VZZ_1").Cells(i, j + 1)) * 

100 

End If 

Next j 

Next i 

'Horizontální analýza VZZ druhá část 

For i = 4 To 35 

For j = 6 To 8 

If (Worksheets("VZZ_2").Cells(i, j + 1).Value = 0) Then 

Worksheets("Horizont_VZZ2").Cells(i, j) = "" 

Else 

Worksheets("Horizont_VZZ2").Cells(i, j) = ((Worksheets("VZZ_2").Cells(i, j) - 

Worksheets("VZZ_2").Cells(i, j + 1)) / Worksheets("VZZ_2").Cells(i, j + 1)) * 

100 

End If 

Next j 

Next i 

End Sub 

Sub vertikalni() 

 

'Vertikální analýza aktiv první část 

For i = 5 To 34 

For j = 6 To 9 

Worksheets("Vertikal_A1").Cells(i, j) = (Worksheets("R_A_1").Cells(i, j) / 

Worksheets("R_A_1").Cells(5, j)) 

Next j 

Next i 

'Vertikální analýza aktiv druhá část 

For i = 5 To 40 

For j = 6 To 9 

Worksheets("Vertikal_A2").Cells(i, j) = (Worksheets("R_A_2").Cells(i, j) / 

Worksheets("R_A_1").Cells(5, j)) 

Next j 

Next i 

'Vertikální analýza pasiv první část 

For i = 4 To 40 

For j = 6 To 9 

Worksheets("Vertikal_P1").Cells(i, j) = (Worksheets("R_P_1").Cells(i, j) / 

Worksheets("R_P_1").Cells(5, j)) 



 

 

XIII 

 

Next j 

Next i 

 

 

'Vertikální analýza pasiv druhá část 

For i = 4 To 23 

For j = 6 To 9 

Worksheets("Vertikal_P2").Cells(i, j) = (Worksheets("R_P_2").Cells(i, j) / 

Worksheets("R_P_1").Cells(5, j)) 

Next j 

Next i 

'Vertikální analýza 

For j = 6 To 9 

vynosy = Worksheets("VZZ_1").Cells(4, j) + Worksheets("VZZ_1").Cells(7, j) + 

Worksheets("VZZ_1").Cells(22, j) _ 

+ Worksheets("VZZ_1").Cells(29, j) + Worksheets("VZZ_1").Cells(31, j) + 

Worksheets("VZZ_2").Cells(4, j) _ 

+ Worksheets("VZZ_2").Cells(6, j) + Worksheets("VZZ_2").Cells(12, j) + 

Worksheets("VZZ_2").Cells(15, j) _ 

+ Worksheets("VZZ_2").Cells(17, j) + Worksheets("VZZ_2").Cells(19, j) + 

Worksheets("VZZ_2").Cells(27, j) 

 

naklady = Worksheets("VZZ_1").Cells(5, j) + Worksheets("VZZ_1").Cells(11, j) 

+ Worksheets("VZZ_1").Cells(15, j) _ 

+ Worksheets("VZZ_1").Cells(20, j) + Worksheets("VZZ_1").Cells(21, j) + 

Worksheets("VZZ_1").Cells(25, j) _ 

+ Worksheets("VZZ_1").Cells(28, j) + Worksheets("VZZ_1").Cells(30, j) + 

Worksheets("VZZ_1").Cells(32, j) _ 

+ Worksheets("VZZ_2").Cells(5, j) + Worksheets("VZZ_2").Cells(11, j) + 

Worksheets("VZZ_2").Cells(13, j) _ 

+ Worksheets("VZZ_2").Cells(14, j) + Worksheets("VZZ_2").Cells(16, j) + 

Worksheets("VZZ_2").Cells(18, j) _ 

+ Worksheets("VZZ_2").Cells(20, j) + Worksheets("VZZ_2").Cells(23, j) + 

Worksheets("VZZ_2").Cells(28, j) _ 

+ Worksheets("VZZ_2").Cells(29, j) + Worksheets("VZZ_2").Cells(33, j) 

'VZZ první část vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(4, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(4, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(7, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(7, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(8, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(8, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(9, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(9, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(10, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(10, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(22, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(22, j) / 

vynosy 
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Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(23, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(23, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(24, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(24, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(29, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(29, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(31, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(31, j) / 

vynosy 

'VZZ první část náklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(5, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(5, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(11, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(11, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(12, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(12, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(13, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(13, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(15, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(15, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(16, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(16, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(17, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(17, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(18, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(18, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(19, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(19, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(20, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(20, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(21, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(21, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(25, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(25, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(26, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(26, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(27, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(27, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(28, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(28, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(30, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(30, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ1").Cells(32, j) = Worksheets("VZZ_1").Cells(32, j) / 

naklady 

 

'Vertikální analýza VZZ druhá část 

 

'VZZ druhá část vynosy 
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Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(4, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(4, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(6, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(6, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(7, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(7, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(8, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(8, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(9, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(9, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(10, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(10, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(12, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(12, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(15, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(15, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(17, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(17, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(19, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(19, j) / 

vynosy 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(27, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(27, j) / 

vynosy 

 

'VZZ druhá část náklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(5, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(5, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(11, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(11, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(13, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(13, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(14, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(14, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(16, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(16, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(18, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(18, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(20, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(20, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(23, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(23, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(24, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(24, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(25, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(25, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(28, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(28, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(29, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(29, j) / 

naklady 
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Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(30, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(30, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(31, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(31, j) / 

naklady 

Worksheets("Vertikal_VZZ2").Cells(33, j) = Worksheets("VZZ_2").Cells(33, j) / 

naklady 

Next j 

 

End Sub 
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Sub rozdilove() 

 

i = 2 

For j = 6 To 9 

 

' PK 

'Zapsání oběžných aktiv 

Worksheets("Rozdilove").Cells(3, i).Value = Worksheets("R_A_1").Cells(5, 

j).Value 

'Zapsání krátkodobých závaků z rozvahy 

Worksheets("Rozdilove").Cells(4, i).Value = Worksheets("R_P_2").Cells(4, 

j).Value 

'Výpočet  PK 

Worksheets("Rozdilove").Cells(5, i).Value = (Worksheets("Rozdilove").Cells(3, 

i).Value - Worksheets("Rozdilove").Cells(4, i).Value) 

 

 

' PPF 

'Zapsání oběžných aktiv 

Worksheets("Rozdilove").Cells(7, i).Value = Worksheets("R_A_1").Cells(5, 

j).Value 

'Zapsání zásob z rozvahy 

Worksheets("Rozdilove").Cells(8, i).Value = Worksheets("R_A_2").Cells(6, 

j).Value 

'Zapsání krátkodobých závazků 

Worksheets("Rozdilove").Cells(9, i).Value = Worksheets("R_P_2").Cells(4, 

j).Value 

'Výpočet  PPF 

Worksheets("Rozdilove").Cells(10, i).Value = 

((Worksheets("Rozdilove").Cells(7, i).Value - Worksheets("Rozdilove").Cells(8, 

i)) - Worksheets("Rozdilove").Cells(10, i).Value) 

 

i = i + 1 

Next j 

 

End Sub 

Sub rentability() 

i = 2 

For j = 6 To 9 

 

'ROA 

'Zapsání zisku z výkazu zisku a ztrát 

Worksheets("Rentabilita").Cells(3, i).Value = Worksheets("VZZ_2").Cells(34, 

j).Value 

'Zapsání aktiv z rozvahy 

Worksheets("Rentabilita").Cells(4, i).Value = Worksheets("R_A_1").Cells(5, 

j).Value 

'Výpočet ROA 
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Worksheets("Rentabilita").Cells(5, i).Value = (Worksheets("Rentabilita").Cells(3, 

i).Value / Worksheets("Rentabilita").Cells(4, i).Value) * 100 

 

'ROE 

'Zapsání zisku z výkazu zisku a ztrát 

Worksheets("Rentabilita").Cells(7, i).Value = Worksheets("VZZ_2").Cells(34, 

j).Value 

'Zapsání vlastního kapitálu z rozvahy 

Worksheets("Rentabilita").Cells(8, i).Value = Worksheets("R_P_1").Cells(5, 

j).Value 

'Výpočet ROE 

Worksheets("Rentabilita").Cells(9, i).Value = (Worksheets("Rentabilita").Cells(7, 

i).Value / Worksheets("Rentabilita").Cells(8, i).Value) * 100 

 

'ROCE 

'Zapsání zisku z výkazu zisku a ztrát 

Worksheets("Rentabilita").Cells(11, i).Value = Worksheets("VZZ_2").Cells(34, 

j).Value 

'Zapsání dlouhodobé závazky 

Worksheets("Rentabilita").Cells(12, i).Value = Worksheets("R_P_1").Cells(30, 

j).Value 

'Zapsání vlastní kapitál 

Worksheets("Rentabilita").Cells(13, i).Value = Worksheets("R_P_1").Cells(5, 

j).Value 

'Výpočet ROE 

Worksheets("Rentabilita").Cells(14, i).Value = 

(Worksheets("Rentabilita").Cells(11, i).Value / 

(Worksheets("Rentabilita").Cells(12, i).Value + 

Worksheets("Rentabilita").Cells(13, i))) * 100 

 

'ROS 

'Zapsání zisku z výkazu zisku a ztrát 

Worksheets("Rentabilita").Cells(16, i).Value = Worksheets("VZZ_2").Cells(34, 

j).Value 

'Zapsání tržby 

Worksheets("Rentabilita").Cells(17, i).Value = Worksheets("VZZ_1").Cells(4, 

j).Value + Worksheets("VZZ_1").Cells(8, j).Value _ 

+ Worksheets("VZZ_1").Cells(22, j).Value + Worksheets("VZZ_2").Cells(4, 

j).Value 

'Výpočet ROS 

Worksheets("Rentabilita").Cells(18, i).Value = 

(Worksheets("Rentabilita").Cells(16, i).Value / 

Worksheets("Rentabilita").Cells(17, i).Value) * 100 

 

i = i + 1 

Next j 

 

End Sub 
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Sub likvidity() 

i = 2 

For j = 6 To 9 

 

'OBĚŽNÁ LIKVIDITA 

'Zapsání oběžných aktiv z rozvahy 

Worksheets("Likvidita").Cells(3, i).Value = Worksheets("R_A_2").Cells(5, 

j).Value 

'Zapsání krátkodobých závazků z rozvahy 

Worksheets("Likvidita").Cells(4, i).Value = Worksheets("R_P_2").Cells(4, 

j).Value 

'Výpočet běžné likvidity 

Worksheets("Likvidita").Cells(5, i).Value = Worksheets("Likvidita").Cells(3, 

i).Value / Worksheets("Likvidita").Cells(4, i).Value 

 

'POHOTOVÁ LIKVIDITA 

'Zapsání oběžných aktiv z rozvahy 

Worksheets("Likvidita").Cells(7, i).Value = Worksheets("R_A_2").Cells(5, 

j).Value 

'Zapsání zásob z rozvahy 

Worksheets("Likvidita").Cells(8, i).Value = Worksheets("R_P_1").Cells(6, 

j).Value 

'Zapsání krátkodobých závazků z rozvahy 

Worksheets("Likvidita").Cells(9, i).Value = Worksheets("R_P_2").Cells(4, 

j).Value 

'Výpočet pohotové likvidity 

Worksheets("Likvidita").Cells(10, i).Value = (Worksheets("Likvidita").Cells(7, 

i).Value - Worksheets("Likvidita").Cells(8, i).Value) / 

Worksheets("Likvidita").Cells(9, i).Value 

 

'OKAMŽITÁ LIKVIDITA 

'Zapsání krátkodobého finančního majetku z rozvahy 

Worksheets("Likvidita").Cells(12, i).Value = Worksheets("R_A_2").Cells(32, 

j).Value 

'Zapsání krátkodobých závazků z rozvahy 

Worksheets("Likvidita").Cells(13, i).Value = Worksheets("R_P_2").Cells(4, 

j).Value 

'Výpočet okamžité likvidity 

Worksheets("Likvidita").Cells(14, i).Value = Worksheets("Likvidita").Cells(12, 

i).Value / Worksheets("Likvidita").Cells(13, i).Value 

 

i = i + 1 

Next j 

 

End Sub 

Sub zadluzenost() 

i = 2 

For j = 6 To 9 
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'CELKOVÁ ZADLUŽENOST 

'Zapsání cizích zdrojů z rozvahy 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(3, i).Value = Worksheets("R_P_1").Cells(24, 

j).Value 

'Zapsání aktiv z rozvahy 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(4, i).Value = Worksheets("R_A_1").Cells(5, 

j).Value 

'Výpočet celkové zadluženosti 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(5, i).Value = 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(3, i).Value / 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(4, i).Value 

 

'KOEFICIENT SAMOFINANCOVÁNÍ 

'Zapsání vlastního kapitálu z rozvahy 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(7, i).Value = Worksheets("R_P_1").Cells(5, 

j).Value 

'Zapsání aktiv z rozvahy 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(8, i).Value = Worksheets("R_A_1").Cells(5, 

j).Value 

'Výpočet koeficient samofinancování 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(9, i).Value = 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(7, i).Value / 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(8, i).Value 
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'ÚROKOVÉ KRYTÍ 

'Zapsání EBIT 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(11, i).Value = Worksheets("VZZ_2").Cells(35, 

j).Value 

'Zapsání nákladových úroků 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(12, i).Value = Worksheets("VZZ_2").Cells(16, 

j).Value 

'Výpočet celkové zadluženosti 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(13, i).Value = 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(11, i).Value / 

Worksheets("Zadluzenost").Cells(12, i).Value 

 

i = i + 1 

Next j 

 

End Sub 

Sub aktivity() 

i = 2 

For j = 6 To 9 

 

'doba obratu zásob 

'Zapsání zásob 

Worksheets("Aktivita").Cells(3, i).Value = Worksheets("R_A_2").Cells(6, 

j).Value 

'Zapsání tržeb 

Worksheets("Aktivita").Cells(4, i).Value = Worksheets("VZZ_1").Cells(4, 

j).Value 

'Výpočet dobu obratu zásob 

Worksheets("Aktivita").Cells(5, i).Value = (Worksheets("Aktivita").Cells(3, 

i).Value * 360) / Worksheets("Aktivita").Cells(4, i).Value 

 

'doba obratu aktiv 

'Zapsání aktiv 

Worksheets("Aktivita").Cells(7, i).Value = Worksheets("R_A_1").Cells(5, j).Value 

'Zapsání tržeb 

Worksheets("Aktivita").Cells(8, i).Value = Worksheets("VZZ_1").Cells(4, j).Value 

+ Worksheets("VZZ_1").Cells(8, j).Value _ 

+ Worksheets("VZZ_1").Cells(22, j).Value + Worksheets("VZZ_2").Cells(4, 

j).Value 

'Výpočet dobu obratu aktiv 

Worksheets("Aktivita").Cells(9, i).Value = (Worksheets("Aktivita").Cells(7, 

i).Value * 360) / Worksheets("Aktivita").Cells(8, i).Value 

 

'doba obratu závazků 

'Zapsání závazků 

Worksheets("Aktivita").Cells(11, i).Value = Worksheets("R_P_2").Cells(5, 

j).Value 

'Zapsání tržeb 



 

 

XXII 

 

Worksheets("Aktivita").Cells(12, i).Value = Worksheets("VZZ_1").Cells(4, 

j).Value + Worksheets("VZZ_1").Cells(8, j).Value _ 

+ Worksheets("VZZ_1").Cells(22, j).Value + Worksheets("VZZ_2").Cells(4, 

j).Value 

'Výpočet dobu obratu závazků 

Worksheets("Aktivita").Cells(13, i).Value = (Worksheets("Aktivita").Cells(11, 

i).Value * 360) / Worksheets("Aktivita").Cells(12, i).Value 

 

'doba obratu pohledávek 

'Zapsání pohledávek 

Worksheets("Aktivita").Cells(15, i).Value = Worksheets("R_A_2").Cells(22, 

j).Value 

'Zapsání tržeb 

Worksheets("Aktivita").Cells(16, i).Value = Worksheets("VZZ_1").Cells(4, 

j).Value + Worksheets("VZZ_1").Cells(8, j).Value _ 

+ Worksheets("VZZ_1").Cells(22, j).Value + Worksheets("VZZ_2").Cells(4, 

j).Value 

'Výpočet dobu obratu pohledávek 

Worksheets("Aktivita").Cells(17, i).Value = (Worksheets("Aktivita").Cells(15, 

i).Value * 360) / Worksheets("Aktivita").Cells(16, i).Value 

 

i = i + 1 

Next j 

 

End Sub 

Sub zscore() 

i = 2 

For j = 6 To 9 

 

'Výpočet ČPK 

Worksheets("Soustavy").Cells(4, i).Value = (Worksheets("R_A_1").Cells(5, 

j).Value - Worksheets("R_P_2").Cells(4, j).Value) 

'Zapsání aktiv 

Worksheets("Soustavy").Cells(5, i).Value = Worksheets("R_A_1").Cells(5, 

j).Value 

'Vypočet x1 

Worksheets("Soustavy").Cells(6, i).Value = Worksheets("Soustavy").Cells(4, 

i).Value / Worksheets("Soustavy").Cells(5, i).Value 

 

'Výpočet nerozdělený zisk 

Worksheets("Soustavy").Cells(8, i).Value = Worksheets("R_P_1").Cells(20, 

j).Value 

'Zapsání aktiv 

Worksheets("Soustavy").Cells(9, i).Value = Worksheets("R_A_1").Cells(5, 

j).Value 

'Vypočet x2 

Worksheets("Soustavy").Cells(10, i).Value = Worksheets("Soustavy").Cells(8, 

i).Value / Worksheets("Soustavy").Cells(9, i).Value 



 

 

XXIII 

 

 

'Výpočet EBIT 

Worksheets("Soustavy").Cells(12, i).Value = Worksheets("VZZ_2").Cells(35, 

j).Value 

'Zapsání aktiv 

Worksheets("Soustavy").Cells(13, i).Value = Worksheets("R_A_1").Cells(5, 

j).Value 

'Vypočet x3 

Worksheets("Soustavy").Cells(14, i).Value = Worksheets("Soustavy").Cells(12, 

i).Value / Worksheets("Soustavy").Cells(13, i).Value 

 

'Výpočet základní kapitál 

Worksheets("Soustavy").Cells(16, i).Value = Worksheets("R_P_1").Cells(5, 

j).Value 

'Zapsání cizí zdroje 

Worksheets("Soustavy").Cells(17, i).Value = Worksheets("R_P_1").Cells(24, 

j).Value 

'Vypočet x4 

Worksheets("Soustavy").Cells(18, i).Value = Worksheets("Soustavy").Cells(16, 

i).Value / Worksheets("Soustavy").Cells(17, i).Value 

 

'Výpočet tržby 

Worksheets("Soustavy").Cells(20, i).Value = Worksheets("VZZ_1").Cells(4, 

j).Value + Worksheets("VZZ_1").Cells(8, j).Value _ 

+ Worksheets("VZZ_1").Cells(22, j).Value + Worksheets("VZZ_2").Cells(4, 

j).Value 

'Zapsání aktiva 

Worksheets("Soustavy").Cells(21, i).Value = Worksheets("R_A_1").Cells(5, 

j).Value 

'Vypočet x5 

Worksheets("Soustavy").Cells(22, i).Value = Worksheets("Soustavy").Cells(20, 

i).Value / Worksheets("Soustavy").Cells(21, i).Value 

 

'VYPO ET Z-SKORE 

Worksheets("Soustavy").Cells(2, i).Value = 0.717 * 

Worksheets("Soustavy").Cells(6, i).Value + 0.847 * 

Worksheets("Soustavy").Cells(10, i).Value _ 

+ 3.107 * Worksheets("Soustavy").Cells(14, i).Value + 0.42 * 

Worksheets("Soustavy").Cells(18, i).Value + 0.998 * 

Worksheets("Soustavy").Cells(22, i).Value 

 

 

i = i + 1 

Next j 

End Sub 

Sub in05() 

i = 2 

For j = 6 To 9 



 

 

XXIV 

 

 

'IN05 

'Zapsání aktiva 

Worksheets("Soustavy").Cells(26, i).Value = Worksheets("R_A_1").Cells(5, 

j).Value 

'Výpočet cizí zdroje 

Worksheets("Soustavy").Cells(27, i).Value = Worksheets("R_P_1").Cells(24, 

j).Value 

'Vypočet x1 

Worksheets("Soustavy").Cells(28, i).Value = Worksheets("Soustavy").Cells(26, 

i).Value / Worksheets("Soustavy").Cells(27, i).Value 

 

'Zapsání EBIT 

Worksheets("Soustavy").Cells(30, i).Value = Worksheets("VZZ_2").Cells(35, 

j).Value 

'Výpočet nákladové úroky 

Worksheets("Soustavy").Cells(31, i).Value = Worksheets("VZZ_2").Cells(16, 

j).Value 

'Vypočet x2 

Worksheets("Soustavy").Cells(32, i).Value = Worksheets("Soustavy").Cells(30, 

i).Value / Worksheets("Soustavy").Cells(31, i).Value 

 

'Zapsání EBIT 

Worksheets("Soustavy").Cells(34, i).Value = Worksheets("VZZ_2").Cells(35, 

j).Value 

'Výpočet aktiva 

Worksheets("Soustavy").Cells(35, i).Value = Worksheets("R_A_1").Cells(5, 

j).Value 

'Vypočet x3 

Worksheets("Soustavy").Cells(36, i).Value = Worksheets("Soustavy").Cells(34, 

i).Value / Worksheets("Soustavy").Cells(35, i).Value 

 

'Zapsání výnosy 

Worksheets("Soustavy").Cells(38, i).Value = Worksheets("VZZ_1").Cells(4, 

j).Value + Worksheets("VZZ_1").Cells(7, j).Value _ 

+ Worksheets("VZZ_1").Cells(22, j).Value + Worksheets("VZZ_1").Cells(29, 

j).Value + Worksheets("VZZ_1").Cells(31, j).Value _ 

+ Worksheets("VZZ_2").Cells(4, j).Value + Worksheets("VZZ_2").Cells(6, 

j).Value + Worksheets("VZZ_2").Cells(12, j).Value _ 

+ Worksheets("VZZ_2").Cells(17, j).Value + Worksheets("VZZ_2").Cells(19, 

j).Value + Worksheets("VZZ_2").Cells(27, j).Value 

'Výpočet aktiva 

Worksheets("Soustavy").Cells(39, i).Value = Worksheets("R_A_1").Cells(5, 

j).Value 

'Vypočet x4 

Worksheets("Soustavy").Cells(40, i).Value = Worksheets("Soustavy").Cells(38, 

i).Value / Worksheets("Soustavy").Cells(39, i).Value 
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'Zapsání oběžných aktiv 

Worksheets("Soustavy").Cells(42, i).Value = Worksheets("R_A_2").Cells(5, 

j).Value 

'Výpočet krátkodobé závazky 

Worksheets("Soustavy").Cells(43, i).Value = Worksheets("R_P_2").Cells(5, 

j).Value 

'Výpočet krátkodobé úvěry 

Worksheets("Soustavy").Cells(44, i).Value = Worksheets("R_P_2").Cells(16, 

j).Value 

'Vypočet x5 

Worksheets("Soustavy").Cells(45, i).Value = Worksheets("Soustavy").Cells(42, 

i).Value / (Worksheets("Soustavy").Cells(43, i).Value + 

Worksheets("Soustavy").Cells(44, i).Value) 

 

'Výpočet IN05 

Worksheets("Soustavy").Cells(24, i).Value = 0.13 * 

Worksheets("Soustavy").Cells(28, i).Value + 0.04 * 

Worksheets("Soustavy").Cells(32, i).Value _ 

+ 3.97 * Worksheets("Soustavy").Cells(36, i).Value + 0.21 * 

Worksheets("Soustavy").Cells(40, i).Value + 0.09 * 

Worksheets("Soustavy").Cells(45, i).Value 

 

i = i + 1 

Next j 

 

End Sub 

 

 


