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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku KOVOSTEEL, s.r.o. 

za pomoci vlastního programu v prostředí Visual Basic.  Hodnocení finanční situace 

podniku je dosaţeno za pouţití vybraných metod finanční analýzy. Podkladem pro 

zpracování finanční analýzy podniku se staly účetní výkazy v období 2005 – 2009. Tato 

práce je rozdělena na dvě části. V první části je popsána teorie finanční analýzy a  

ve druhé části je provedena finanční analýza v podniku KOVOSTEEL, s.r.o. Z výsledků 

zjištěných provedenou finanční analýzou jsou navrţena opatření vedoucí ke zlepšení 

stávající finanční situace. 

 

ABSTRACT 

This bachelor´s thesis deals with the evaluation of the financial situation KOVOSTEEL, 

Ltd. with using its own program in Visual Basic. Reviews financial situation is achieved 

by using selected techniques of financial analysis. The basis for the processing  

of financial analysis firm became the financial statements for the period  

2005 – 2009.This thesis is divided into two parts. The first section describes the theory 

of financial analysis and the second part shows practical using of the financial analysis 

firm KOVOSTEEL, Ltd. The results of identified financial analysis are proposed 

measures to improve the current financial situation. 
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Úvod 

Jako téma bakalářské práce je zvoleno: „Hodnocení finanční situace podniku a jeho 

zabezpečení informačním systémem.“ V práci je zhodnocena finanční situace podniku 

KOVOSTEEL, s.r.o. prostřednictvím samostatně vytvořeného programu v prostředí 

Visual Basic, ve kterém jsou nadefinovány algoritmy pro výpočet finanční analýzy 

podniku.  

 

Kaţdý podnik, který se zajímá o svoji budoucnost, by měl dobře znát svou 

ekonomickou situaci. Při řízení podniku je nezbytné, aby firma činila rozhodnutí  

na základě zpracovaných informací z účetních výkazů. Jen tak můţe včas zareagovat a 

předejít vzniklým problémům. Nejlepší moţností, jak podnik můţe zjistit stav své 

finanční situace, je vyuţití finanční analýzy. Hlavními zdroji, ze kterých finanční 

analýza čerpá, jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněţních tocích. Tyto 

výkazy přehledným způsobem podávají informace o finančním zdraví podniku.  

 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teoretickými 

východisky pro zpracování finanční analýzy a její interpretaci do reálného prostředí 

pomocí informačního systému. Tato část objasňuje základní pojmy finanční analýzy, 

kdo jsou její uţivatelé, jaké zdroje dat lze čerpat a metody, které slouţí pro výpočet 

ukazatelů. Ve druhé části je vytvořen program v prostředí Visual Basic, pomocí kterého 

jsou vypočítány ukazatele finanční analýzy. Na základě těchto výsledků jsou navrţena 

opatření, která mohou vést k celkovému zlepšení podniku. 
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1 Cíl práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení zjištěných 

nedostatků v oblasti hospodaření podniku KOVOSTEEL, s.r.o. Tohoto cíle je dosaţeno 

prostřednictvím vybraných ukazatelů finanční analýzy vypočtených v programovém 

prostředí MS Excel  a to skrze nástroj Visual Basic. Data pro posouzení finanční situace 

zvoleného podniku jsou čerpána z finančních výkazů z let 2005 – 2009. 
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2 Finanční analýza a možnosti jejího zpracování 

Finanční analýza představuje rozbor údajů, jejichţ hlavním zdrojem je finanční 

účetnictví. Analýzou údajů získaných z finančního účetnictví a účetních výkazů lze 

získat přehled o majetkové, finanční a důchodové situaci podniku, a taky podklady  

pro finanční rozhodování a finanční řízení podniku.  

 

Finanční analýzu je moţno chápat jako metodu, s jejichţ pomocí lze vzájemně porovnat 

získané údaje a rozšířit tak jejich vypovídající schopnost. Představuje ohodnocení 

minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti podniku. (10, str. 23) 

 

Hlavní úkol finanční analýzy je komplexně posoudit úroveň současné situace podniku, 

posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti a navrhnout opatření  

ke zlepšení ekonomické situace podniku. (4, str. 68) 

 

Finanční analýzu vyuţívá spousta subjektů a to jak vnitřních, tak vnějších. Jsou to  

např. investoři, obchodní partneři, banky a další subjekty. 

 

2.1 Uživatelé finanční analýzy 

Uţivateli finanční analýzy jsou subjekty, kteří přicházejí do styku s podnikem,  

a projevují přirozený zájem o informace týkající se jeho finanční situace. Tyto údaje 

pak slouţí jako základ k posouzení dosavadního vývoje či lepšímu řízení podniku. 

 

Uţivatele finanční analýzy lze rozdělit na interní a externí. Mezi interní uţivatele patří 

manaţeři a zaměstnanci podniku, mezi externí uţivatele patří investoři, banky a jiní 

věřitelé, obchodní partneři, stát a jeho orgány a další externí uţivatelé, například daňoví 

poradci či studenti. 

 

Manažeři 

Manaţeři vyuţívají informace z finanční analýzy především pro dlouhodobé  

a operativní řízení podniku. Znalost finanční situace podniku jim umoţňuje správně  

se rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při výběru vhodného způsobu 

financování, při rozdělování volných peněţních prostředků apod. Finanční analýza, 
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která zhodnotí i silné a slabé stránky podniku, jim umoţňuje přijmout správný 

podnikatelský záměr pro další rok. (14) 

 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci se zajímají o to, aby podnik prosperoval, byl v hospodářské a finanční 

stabilitě. Často jsou zaměstnanci motivováni dosaţenými výsledky hospodaření. 

Zajímají se také o jistotu zaměstnání a o mzdové a sociální perspektivy. 

 

Investoři, společníci 

Investory nazýváme ty subjekty, které vkládají do podniku kapitál za účelem jeho 

zhodnocení. Očekávají, ţe za určitý čas se jim vloţené prostředky vrátí, a ţe také získají 

něco navíc, ať uţ ve formě podílů na zisku nebo např. prodeje zhodnocených akcií. 

Akcionáři (společníci) mají tedy hlavní zájem o finančně – účetní informace bez ohledu 

na to, jaký typ investorů jsou, zda se jedná o investiční fondy, banky či fyzické osoby 

s omezenými kapitálovými moţnostmi.  

 

Obchodní partneři 

Pro dodavatele je především důleţité, zda daný podnik je schopný hradit splatné 

závazky. Jde jim hlavně o krátkodobou prosperitu, solventnost a likviditu. Dlouhodobí 

dodavatelé se soustřeďují také na dlouhodobou stabilitu.  

 

Odběratelé 

Odběratelé se zajímají o finanční situaci dodavatele zejména v dlouhodobém 

obchodním vztahu, aby v případě finančních potíţí dodavatele nebyli na něm svým 

způsobem závislí. Potřebují si být také jisti, ţe dodavatel bude schopný splnit 

dohodnuté dodávky. 

 

Banka a jiní věřitelé 

Banka a věřitelé poţadují co nejvíce informací o stavu dluţníka. Potřebují se správně 

rozhodnout, zda mohou poskytnout podniku úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. 

Banka při poskytnutí úvěru svému klientovi zahrnuje do úvěrové smlouvy často 
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klauzule, kterými je vázána stabilita úvěrových podmínek na určité hodnoty finančních 

ukazatelů.  

 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně – účetní data pro účely statistik, pro kontrolu 

podniků, ve které stát vlastní podílovou účast, pro kontrolu plnění daňových povinností, 

nebo např. pro získání přehledů o finančním stavu podniků se státní zakázkou. Tyto 

informace vyţaduje stát proto, aby mohl formulovat hospodářskou politiku státu. (14) 

 

Ostatní externí uživatelé 

Data z finanční analýzy vyuţívají také daňoví poradci, analytici, konkurence, studenti, 

pracovníci médií. Kaţdý z těchto subjektů se zajímá o data, která pro něj mají největší 

přínos. 

 

2.2 Zdroje informací finanční analýzy 

Výchozím zdrojem informací pro finanční analýzu jsou především účetní výkazy. 

Základními účetními výkazy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněţních 

tocích. (4, str. 49) 

 

2.2.1 Rozvaha  

Rozvaha je základní účetní výkaz, který zachycuje stav majetku podniku (aktiv)  

na jedné straně a zdroje jeho krytí (pasiv) na straně druhé k určitému časovému 

okamţiku. V rozvaze platí tzv. základní bilanční rovnice, coţ znamená, ţe se aktiva 

rovnají pasivům. (4, str. 49) 

 

Aktiva 

Majetek neboli aktiva mají jistou skladbu (strukturu), která se liší podle předmětu 

činnosti podniku. Část aktiv je ve formě dlouhodobého majetku – stálých aktiv, která 

mají dobu pouţitelnosti delší neţ jeden rok a váţí se dlouhodobě na kapitál. Tento 

majetek postupně přenáší svou hodnotu do nákladů, je reprodukován pomocí odpisů.  
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Dlouhodobý majetek se skládá z dlouhodobého hmotného majetku (pozemky, budovy, 

stroje, atd.), dlouhodobého nehmotného majetku (software, licence, ocenitelná práva, 

atd.) a z dlouhodobého finančního majetku (investiční cenné papíry a podíly, atd.).  

(10, str. 24) 

 

Další část majetku je ve formě oběţných aktiv. „Oběžná aktiva (krátkodobá) 

představují ty části majetku, které se spotřebovávají obvykle najednou, popřípadě 

proces jejich přeměny v peníze nepřesahuje jeden rok.“ (4, str. 49) 

 

Oběţná aktiva obsahují zásoby (materiál, zboţí, nedokončená výroba, polotovary, 

výrobky), pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé), krátkodobý finanční majetek (peníze 

v pokladně a na bankovních účtech, ceniny, krátkodobé cenné papíry, atd.). (10, str. 24) 

 

Poslední část majetkové struktury aktiv tvoří časové rozlišení. Pro tento druh majetku je 

charakteristické, ţe období jeho vzniku nesouhlasí s obdobím, do něhoţ věčně náleţí. 

Časové rozlišení obsahuje náklady příštích období (např. nájemné placené předem) a 

příjmy příštích období (např. provedené, ale dosud nezaúčtované sluţby). (4, str. 52) 

 

V rozvaze se majetek řadí podle likvidnosti, schopnosti přeměnit se na peníze, od 

nejméně likvidního k nejvíce likvidnímu. Cena majetku je zobrazena ve třech sloupcích, 

brutto, korekce a netto. Brutto hodnota obsahuje cenu, za níţ byl majetek pořízen. 

Hodnota korekce zachycuje opravné poloţky a oprávky představující součet odpisů. 

Netto hodnota je výsledná hodnota, která vznikne rozdílem brutto a korekce.  

(10, str. 25) 

 

Pasiva 

Majetek je pořízen z určitých zdrojů (pasiv), jedná se o zdroje vlastní a cizí. Zdroje 

vlastní obsahují základní kapitál, kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, výsledek 

hospodaření z minulých let, výsledek hospodaření účetního období. Zdroje cizí zahrnují 

rezervy, bankovní úvěry a výpomoci, krátkodobé a dlouhodobé závazky.  
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Zdroje jsou členěny kromě původu (vlastní a cizí) také podle lhůty splatnosti  

na dlouhodobé (se splatností delší neţ jeden rok) a krátkodobé (se splatností do jednoho 

roku). Dlouhodobou povahu má vlastní kapitál a část cizích zdrojů. Do dlouhodobých 

zdrojů patří dlouhodobé bankovní úvěry, dlouhodobé závazky (obligace, dlouhodobé 

závazky ke společníkům apod.) a rezervy (jsou tvořeny na vrub nákladů, účelově 

vázány na úhradu budoucích výdajů podniku či instituce). Krátkodobé zdroje zahrnují 

krátkodobé závazky z obchodního styku nebo např. krátkodobé bankovní úvěry.  

(10, str. 25) 

 

Do pasiv patří také časové rozlišení a to výdaje příštích období (např. nájemné placené 

pozadu), výnosy příštích období (např. předem přijaté předplatné). (4, str. 54) 

 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty udává výši a způsob tvorby sloţek výsledku hospodaření. Zahrnuje 

náklady a výnosy za běţné účetní období. Pro zjednodušení je moţno vyjádřit výkaz 

zisku a ztráty vztahem (4, str. 54):  

 

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (4, str. 54) 

 

Náklady vyjadřují v peněţních jednotkách spotřebu vstupů: opotřebení majetku.  

V praxi jsou náklady ve výkazu zisku a ztráty např. spotřeba materiálu, opotřebení 

majetku, přírůstek úroků z čerpaných úvěru. (4, str. 54) 

 

Výnosy jsou definovány jako: „Peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování 

podniku. Představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a 

služeb.“ (4, str. 54) 

 

Náklady a výnosy jsou uspořádány do oblasti provozní, finanční a mimořádné.  
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Výkaz zisku a ztráty 

    
Symbol Položka Hodnota 

OM + Obchodní marţe 
 

Tp + Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 
 

Np - Provozní náklady 
 

VHp = Provozní výsledek hospodaření 
 

Vf + Výnosy z finanční činnosti 
 

Nf - Náklady z finanční činnosti 
 

VHf = Finanční výsledek hospodaření 
 

Db - Daň z příjmu za běţnou činnost 
 

VHb = Výsledek hospodaření za běžnou činnost (VHp + VHf - Db) 
 

Vm + Výnosy z mimořádné činnosti 
 

Nm - Náklady z mimořádné činnosti 
 

Dm - Daň z mimořádné činnosti 
 

VHm = Mimořádný výsledek hospodaření 
 

VH = Výsledek hospodaření za účetní období (VHb + VHm) 
 

Obrázek č. 1: Základní struktura výkazu zisku a ztráty 

Zdroj: (4, str. 55) 

 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti je určen u většiny podniků (výrobních, 

obchodních, aj.) ze základních a opakujících se činností podniku. Vyjadřuje se jako 

rozdíl mezi provozními výnosy a provozními náklady. (4, str. 54) 

 

Výsledek hospodaření z finanční činnosti 

Je to takový výsledek, který souvisí se způsobem financování a s finančními operacemi 

v podniku. Vyjadřuje se jako rozdíl mezi finančními výnosy a finančními náklady. 

 

Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti 

Výsledek hospodaření z mimořádné činnosti vyplývá z neočekávaných a 

nepravidelných operací podniku. Vyjadřuje se jako rozdíl mezi mimořádnými náklady a 

mimořádnými výnosy. Vzniká v důsledku škod, mank, přebytků majetku, při změně 

oceňování majetku, apod. (4, str. 55) 
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Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

Vzhledem k tomu, ţe podnik vyrábí výrobky či poskytuje sluţby a provádí finanční 

operace, tak se pro posouzení ekonomické kvality podniku a jeho úspěšnosti pouţije 

souhrnný výsledek za provozní a finanční činnost. Výsledek hospodaření za běţnou 

činnost se vypočítá jako součet provozního a finančního výsledku hospodaření, sníţený 

o daň za běţnou činnost. (4, str. 54) 

 

Výsledek hospodaření za účetní období 

Výsledek hospodaření za účetní období se vypočítá jako součet výsledku hospodaření 

za běţnou činnost a mimořádného výsledku hospodaření. Při kladném výsledku 

hospodaření dosahuje podnik zisku, při záporném výsledku hospodaření dosahuje ztráty 

za účetní období. (10, str. 27) 

 

2.2.3 Přehled o peněžních tocích cash flow 

Přehled o peněţních tocích cash flow se zabývá změnami peněţních prostředků daného 

podniku za účetní období. Kaţdá účetní jednotka si můţe zvolit metodu zpracování 

přehledu cash flow a obsahovou náplň peněţních prostředků. (12, str. 54) 

 

Při sestavení cash flow se pouţívají dvě metody, přímá a nepřímá.  

 

Přímá metoda 

Charakteristickou vlastností této metody sestavení přehledu o peněţních tocích je 

vykazování hrubých peněţních toků, tj. skutečných příjmů a výdajů, které se uspořádají 

podle hlavních titulů. 

 

Přímá metoda sleduje skutečné příjmy a výdaje a seskupuje je do předem vymezených 

poloţek. Vychází přímo ze změn peněţních prostředků, které jsou vyvolány změnami 

hospodářských transakcí. (12, str. 57) 
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    Příjmy    Výdaje     

    Počáteční stav peněţních prostředků 

Výdaje období } Obrat 

výdajů 
Obrat 

příjmů { Příjmy období 

Konečný stav peněţních prostředků     

    Součet        =   Součet     

Obrázek č. 2: Sestavení přehledu cash flow přímou metodou  

Zdroj: (12, str. 57) 

 

Nepřímá metoda 

Nepřímá metoda vychází z výkazu zisku a ztráty podniku z výsledného salda  

mezi výnosy a náklady, které transformuje na cash flow. Lze ji pouţít pouze  

u peněţních toků z hlavní výdělečné činnosti. Spočívá v úpravě zisku (ztráty) 

z hospodaření o nepeněţní poloţky a o změny poloţek rozvahy, vyjadřujících rozdíl 

mezi toky příjmů a výdajů a mezi toky výnosů a nákladů. (19, str. 166) 

 

Postup zjišťování cash flow ukazuje zjednodušené schéma na obrázku č. 3. (12, str. 57) 

 

Vychází se ze stavu peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů na začátku účetního 

období. Tento stav se upraví o peněţní toky z hlavní výdělečné činnosti, peněţní toky 

z investiční činnosti a peněţní toky z finanční činnosti.  

 

Peněţní toky z hlavní výdělečné činnosti obsahují poloţky účetní zisk nebo ztráta 

z běţné činnosti před zdanění, úpravy o nepeněţní operace (odpisy), změny stavu 

nepeněţních sloţek pracovního kapitálu, vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných 

úroků, přijaté úroky, zaplacená daň z příjmu za běţnou činnost, příjmy a výdaje spojené 

s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně 

uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti a přijaté dividendy a podíly  

na zisku. 

 

Peněţní toky z investiční činnosti obsahují poloţky výdaje spojené s nabytím stálých 

aktiv, příjmy z prodeje stálých aktiv, půjčky a úvěry spřízněným osobám. 
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Peněţní toky z finanční činnosti obsahují poloţky dopady změn dlouhodobých závazků, 

dopady změn vlastního kapitálu na peněţní prostředky a peněţní ekvivalenty. 

 

Pomocí sečtení čistých peněţních toků z provozní, investiční a finanční činnosti 

zjistíme čisté zvýšení nebo sníţení peněţních prostředků. Stav peněţních prostředků a 

peněţních ekvivalentů na konci účetního období zjistíme sečtením stavu peněţních 

prostředků a peněţních ekvivalentů na začátku účetního období a čistého zvýšení nebo 

sníţení peněţních prostředků. (19, str. 168) 

 

Symbol Položka Hodnota 

EAT + Čistý zisk 
 

ODP + Odpisy 
 

∆ZAS - Změna stavu zásob 
 

∆POHL - Změna stavu pohledávek 
 

∆KZAV + Změna stavu krátkodobých závazků 
 

Cfprof = Cash flow z provozní činnosti 
 

∆DA - Přírůstek dlouhodobých aktiv (investice) 
 

Cffin = Cash flow z investiční činnosti 
 

∆BÚ + Změna bankovních úvěrů 
 

∆NZ + Změna nerozděleného zisku minulých let 
 

DIV - Dividendy 
 

EA + Emise akcií 
 

CFfin = Cash flow z finanční činnosti 
 

Cfcel = Cash flow celkem = CFprov + CFinv + CFfin 
 

Obrázek č. 3: Nepřímý způsob výpočtu cash flow  

Zdroj: (4, str. 58) 

 

Vazby mezi jednotlivými výkazy 

Základní vazby mezi výkazy jsou uvedeny v obrázku č. 4. Z obrázku je patrné, ţe 

výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztráty se objeví v rozvaze jako součást vlastního 

kapitálu. Konečný stav peněţních prostředků z přehledu o peněţních tocích se objeví 

v rozvaze v oběţných aktivech v poloţce finanční majetek. (10, str. 28) 
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Obrázek č. 4: Vazby mezi finančními výkazy 

Zdroj: (4, str. 60) 

 

2.3 Metody finanční analýzy 

Existují různé metody pro výpočet finanční analýzy. Základní členění je uvedeno  

na obrázku č. 5.  

 

 

Obrázek č. 5: Členění metod finanční analýzy 

Zdroj: (4, str. 70) 

 

Hospodářský 

výsledek

Oběţná aktiva

Výsledek 

hospodaření

Náklady

Výnosy

VÝKAZ CASH FLOW ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Počáteční stav 

peněţních 

prostředků
Výdaje

Příjmy
Konečný stav 

peněţních 

prostředků

Stálá aktiva

Vlastní kapitál

Cizí kapitálPeněţní 

prostředky

Výsledek

hospodaření

METODY FINANANČÍCH ANALÝZ 

Deterministické metody 

Analýza trendů 
(horizontální analýza) 

Analýza struktury 
(vertikální analýza) 

Poměrová analýza 

Analýza soustav 
ukazatelů 

Analýza citlivosti 

Matematicko - statistické metody 

Regresní analýza 

Diskriminační analýza 

Analýza rozptylu 

Testování statistických 
hypotéz 
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Deterministické metody se pouţívají hlavně pro analýzu vývoje a odchylek pro menší 

časové období. Jsou standardními nástroji pro výpočet běţné finanční analýzy 

v podniku. Analýza citlivosti slouţí k posouzení nejistoty při analýze finančních 

výsledků v podniku. Matematicko – statistické metody vyuţívají časové řady, slouţí 

především k vyjádření vývoje a k určení závislosti a vazeb. (4, str. 69) 

 

Základním nástrojem finanční analýzy je uţití poměrových ukazatelů, absolutní a 

rozdílové ukazatele hrají spíše doplňkovou úlohu. Velikost absolutních ukazatelů závisí 

především na velikosti firmy a nelze ji uţít ke srovnání mezi podniky. Uţitečné je 

srovnat vývoje vybraných absolutních ukazatelů v čase, jejich růst a pokles 

v nadcházejících obdobích.  

 

Pro posouzení časových změn ukazatelů slouţí analýza vývojových trendů. Časové řady 

znázorňují průběh změn a dají se z nich určit dlouhodobé trendy významných 

finančních poloţek. (4, str. 69) 

 

V této práci je podrobně popsána analýza absolutních, rozdílových, poměrových 

ukazatelů a ukazatelů soustav. Analýzou citlivosti a matematicko – statistickými 

metodami se tato práce nezabývá. Tuto problematiku podrobně popisuje Dluhošová D. 

ve své publikaci
1
. 

 

2.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele vychází přímo z účetních výkazů. Data pro analýzu těchto 

ukazatelů porovnáme za daný účetní rok s rokem minulým. U vybraných údajů 

sledujeme absolutní a relativní (procentuální) změny údajů. Tato analýza v sobě 

zahrnuje horizontální analýzu (analýzu trendů) a vertikální analýzu (procentní rozbor 

komponent). (10, str. 29) 

 

Horizontální analýza 

Při horizontální analýze absolutních ukazatelů zjišťujeme změnu poloţky v účetním 

výkazu oproti roku předchozímu, a to jak v absolutní výši, tak i v relativní výši. 

                                                 

 

1
 Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2008). str. 70.  
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Porovnání poloţek v účetních výkazech v daných letech se provádí po řádcích,  

tj. horizontálně, proto se jedná o horizontální analýzu. (10, str. 30) 

 

Tabulka č. 1: Vzorce pro výpočet horizontální analýzy  

Horizontální analýza Vzorec 

Absolutní hodnota změny [Kč] ukazatel t+1 - ukazatel t 

Relativní hodnota změny [%] [(ukazatel t+1 - ukazatel t) / ukazatel t] * 100 

Zdroj: (10, str. 30) 

 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza slouţí pro srovnání výkazů daného roku s výkazy z předchozích let. 

Cílem vertikální analýzy je zjistit, jak se jednotlivé části podílely např. na celkové 

bilanční sumě. Vertikální rozbor je vyjadřován v procentech. Je moţné ho vyuţít také 

pro srovnání s firmami v rámci stejného druhu podnikání a také s odvětvovými 

průměry. Při výpočtu se jednotlivé poloţky daného účetního období rozvahy vztahují 

k celkové bilanční sumě. (10, str. 30) 

 

Tabulka č. 2: Vzorec pro výpočet vertikální analýzy  

Vertikální analýza Vzorec 

Změna [%] (absolutní hodnota ukazatele / hodnota společného základu)* 100 

Zdroj: (7) 

 

2.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele představují rozdíl dvou absolutních ukazatelů a slouţí zejména 

k řízení likvidity podniku. Mezi rozdílové ukazatele se řadí čistý pracovní kapitál, čisté 

pohotové prostředky a čistý peněţní majetek. Tato práce popisuje pouze čistý pracovní 

kapitál a čisté pohotové prostředky, ostatními ukazateli se nezabývá. Podrobně však tuto 

problematiku popisuje Kislingerová, E.ve své publikaci
2
. 

 

 

                                                 

 

2
 KISLINGEROVÁ, E. Finanční analýza krok za krokem. (2008). str. 40-41. 
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Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál patří mezi nejčastěji uţívané rozdílové ukazatele. Pro jeho 

výpočet existují dva pohledy. Pohled finančního manaţera a pohled vlastníka. Ukazatel 

z pohledu manaţera vyjadřuje část oběţných aktiv, které musíme financovat 

dlouhodobými zdroji. Ukazatel z pohledu investora udává přehled o části  

dlouhodobého kapitálu, který financuje oběţná aktiva. Čistý pracovní kapitál 

z investorského hlediska není v předloţené práci popsán. Této problematice se věnuje 

Kislingerová, E. ve své publikaci.
2
 

 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky při svém výpočtu pouţívají pouze pohotové peněţní 

prostředky, od kterých se odečte hodnota okamţitě splatných závazků. Výsledek udává, 

zda je společnost schopna hradit závazky jen z čistě peněţních zdrojů. (7, str. 41) 

 

Tabulka č. 3: Vzorce pro výpočet rozdílových ukazatelů  

Ukazatel Vzorec 

Čistý pracovní kapitál oběţná aktiva - krátkodobé závazky
3
 

Čisté pohotové prostředky hotovost + peníze na účtech - krátkodobé závazky 

Zdroj: (7, str. 41; 8, str. 117) 

 

2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Mezi základní nástroje finanční analýzy patří poměrové ukazatele. Charakterizují 

vzájemný vztah dvou poloţek z účetních výkazů pomocí jejich podílů. Jelikoţ existuje 

velké mnoţství poměrových ukazatelů, je účelné je sdruţovat do skupin, které jsou 

zaměřeny na určitý aspekt finančního stavu podniku. (10, str. 32) 

 

Mezi poměrové ukazatele patří: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

                                                 

 

3
 V předloţené práci představují krátkodobé závazky hodnoty řádků rozvahy: krátkodobé závazky, 

krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci. 
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 ukazatele likvidity, 

 ukazatele zadluţenosti, 

 ukazatele produktivity, 

 ukazatele kapitálového trhu. (10, str. 33) 

 

Ukazatele rentability 

Rentabilita měří schopnost podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

prostřednictvím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability patří v praxi 

k nejsledovanějším ukazatelům, protoţe informují o efektu, kterého bylo dosaţeno 

vloţeným kapitálem. (18) 

 

Mezi ukazatele rentability se řadí tyto ukazatele: 

 rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return On Assets) – měří hrubou produkční 

sílu podniku, hodnota ukazatele udává, kolik korun vynesla jedna koruna 

investovaného kapitálu, ukazatel dává do poměru zisk s celkovými aktivy, 

 rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) – vyjadřuje výnosnost 

kapitálu, který byl do podniku vloţen akcionáři, akcionáři pomocí tohoto ukazatele 

zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, 

 rentabilita trţeb (ROS – Return on Sales) – poměřuje čistý zisk podniku s celkovými 

trţbami, výsledek udává, kolik korun zisku přinesla účetní jednotce jedna koruna 

trţeb. (10, str. 33) 

 

Tabulka č. 4: Vzorce pro výpočet ukazatelů rentability  

Ukazatele rentability Vzorec Rozsah optima 

ROA výsledek hospodaření po zdanění / aktiva více neţ 10 % 

ROE výsledek hospodaření po zdanění / vlastní kapitál více neţ 10 % 

ROS výsledek hospodaření po zdanění / trţby více neţ 6 % 

Zdroj: (10, str. 33) 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak úspěšně vyuţívá podnik aktiva. Jelikoţ se aktiva člení  

na několik úrovní, tak i ukazatele aktivity se mohou kalkulovat na různých úrovních. 
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Ukazatele aktivity poměřují tokovou veličinu k veličině stavové. Tyto ukazatele je 

moţné vyjádřit dvěma způsoby: 

 rychlost obratu – vyjadřuje počet obrátek daných aktiv za účetní období, 

 doba obratu – je počet dní, po který trvá jedna obrátka. (7, str. 32) 

 

Ukazatele aktivity obsahují následující ukazatele: 

 obrat celkových aktiv – měří celkové vyuţití majetku podniku, 

 obrat stálých aktiv – měří celkové vyuţití dlouhodobého majetku účetní jednotky, 

 doba obratu zásob – představuje průměrnou dobu, která uplyne mezi nákupem 

materiálu a prodejem výrobků a sluţeb, udává počet dní, po které jsou oběţná aktiva 

vázána ve formě zásob, optimální je postupné sniţování hodnoty ukazatele 

v jednotlivých obdobích,  

 doba obratu krátkodobých obchodních pohledávek – vyjadřuje dobu, která uplyne 

ode dne vystavení faktury aţ po příjem peněţních prostředků, ukazuje, za jak dlouhé 

období jsou pohledávky v průměru spláceny, ideální je co nejkratší doba inkasa, 

 doba obratu krátkodobých obchodních závazků – udává dobu, která uplyne  

ode dne nákupu zásob a platbou za uskutečněný nákup. (10, str. 35) 

 

Tabulka č. 5: Vzorce pro výpočet ukazatelů aktivity  

Ukazatele aktivity Vzorec Rozsah optima 

Obrat celkových aktiv trţby /aktiva 1,6 - 3 

Obrat stálých aktiv trţby / stálá aktiva 
srovnání s oborovým 

průměrem 

Doba obratu zásob zásoby / denní trţby klesající tendence 

Doba obratu krátkodobých 

obchodních pohledávek 

krátkodobé pohledávky z obchodních 

vztahů / denní trţby
4
 

doba obratu kr. obch. 

pohledávek < doba obratu kr. 

obch. závazků 
Doba obratu krátkodobých 

obchodních závazků 

krátkodobé závazky z obchodních 

vztahů / (výkonová spotřeba / 360) 

Zdroj: (10, str. 36) 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity hodnotí schopnost podniku dostát svým závazkům. Porovnávají  

se závazky vůči disponibilním prostředkům.  

                                                 

 

4
 Výpočet denních trţeb: trţby / 360 
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Rozlišují se tři stupně likvidity: 

 běţná likvidita – udává, kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty oběţnými aktivy, 

 pohotová likvidita – eliminuje vliv zásob na ukazatele likvidity, zásoby jsou 

nejméně likvidní sloţka oběţných aktiv,  

 okamţitá likvidita – měří schopnost podniku okamţitě hradit splatné závazky. (17) 

 

Tabulka č. 6: Vzorce pro výpočet likvidity 

Ukazatele likvidity Vzorec Rozsah optima 

Běţná likvidita oběţná aktiva / krátkodobé závazky 1,5 - 2,5 

Pohotová likvidita (oběţná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky více neţ 1 

Okamţitá likvidita finanční majetek
5
 / krátkodobé závazky 0,2 - 0,5 

Zdroj: (17) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti zachycují vztah mezi vlastními a cizími zdroji. Měří, v jakém 

poměru vyuţívá podnik k financování své činnosti vlastní kapitál a cizí zdroje.  

 

Ukazatele zadluţenosti obsahují následující ukazatele: 

 celková zadluţenost – ukazatel míry celkové zadluţenosti udává, z kolika procent 

jsou celková aktiva financována cizím kapitálem, 

 ukazatel samofinancování – udává míru financování aktiv vlastním kapitálem, při 

převodu na procenta je jeho doplňkem ukazatel celkové zadluţenosti, 

 doba splácení dluhů – udává počet let, kolik je potřeba při stávající výkonnosti 

podniku ke splacení jeho dluhů, 

 úrokové krytí – udává, do jaké míry jsou úroky kryty ziskem, čím vyšší hodnoty 

ukazatele podnik dosahuje, tím je jeho finanční stabilita pevnější, (4, str. 73) 

 finanční páka – udává míru zadluţenosti vlastního kapitálu, čím vyšší hodnota 

ukazatele, tím vyšší zadluţenost (7, str. 130) 

                                                 

 

5
 Finančním majetkem je chápán krátkodobý finanční majetek – tj. peníze v hotovosti, na běţných účtech 

a jiné peněţní ekvivalenty. (8, str. 115) 
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Tabulka č. 7: Vzorce pro výpočet ukazatelů zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti Vzorec Rozsah optima 

Celková zadluţenost cizí zdroje / aktiva * 100 
6
 50 % - 60 % 

Koeficient 

samofinancování 
vlastní kapitál / aktiva 0,4 - 0,5 

Doba splácení dluhů (cizí zdroje - finanční majetek) / provozní CF klesající tendence 

Úrokové krytí EBIT / nákladové úroky 3x - 6x 

Finanční páka 1 + (cizí zdroje / vlastní kapitál)        – 

Zdroj: (4, str. 861; 7, str. 130) 

 

Ukazatele produktivity 

Ukazatele produktivity dávají přehled o produkční schopnosti a výkonnosti podniku  

ve vazbě na zdroje tvorby bohatství, a to práci a kapitálu. (8, str. 136) 

 

Nejdůleţitějšími ukazateli produktivity jsou: 

 produktivita práce měřená pomocí přidané hodnoty – poměřuje rozsah produkce  

na pracovníka, 

 míra zhodnocení celkového kapitálu pomocí přidané hodnoty – určí produkční sílu 

kapitálu. (8, str. 137) 

 

Tabulka č. 8: Vzorce pro výpočet ukazatelů produktivity  

Ukazatele produktivity Vzorec 

Produktivita práce měřená 

pomocí přidané hodnoty 
přidaná hodnota / průměrný počet pracovníků 

Míra zhodnocení 

celkového kapitálu pomocí 

přidané hodnoty 

přidaná hodnota / celkový kapitál * 100 

Zdroj: (8, str. 138) 

 

 

                                                 

 

6
 Při výpočtu celkové zadluţenosti se v praktické části předloţené bakalářské práce za hodnotu cizí zdroje 

dosahují poloţky z rozvahy: cizí zdroje + časové rozlišení (pasiva). 
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Ukazatele kapitálového trhu 

Následující ukazatele vychází kromě účetních údajů i z údajů kapitálového trhu. Z toho 

plynou určitá omezení vyuţití, jelikoţ ne kaţdá firma má právní formu akciové 

společnosti a její akcie jsou volně obchodovatelné na kapitálových trzích.  

 

Ukazatele kapitálového trhu obsahují následující ukazatele: 

 čistý zisk na akcii,  

 poměr trţní ceny k zisku na akcii, 

 dividenda na akcii. (4, str. 85) 

 

Ukazateli kapitálového trhu se tato práce nezabývá. Jelikoţ bude provedena finanční 

analýza u společnosti, která má právní formu společnost s ručeným omezeným, 

následující ukazatele by nebyly vyuţity. Avšak podrobněji se touto problematikou 

zabývá Dluhošová, D. ve své publikaci Finanční řízení a rozhodování podniku.
7
 

 

2.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Pro hodnocení finanční situace podniku se pouţívají kromě jednotlivých skupin 

poměrových ukazatelů také tzv. souhrnné indexy nebo souhrnné modely hodnocení 

finanční úrovně podniku. Výhodou souhrnných indexů je, ţe dokáţí komplexně 

posoudit finanční zdraví podniku. Smyslem soustav ukazatelů je vyjádřit úroveň 

finanční situace a výkonnost podniku jedním číslem. (4, str. 90) 

 

V práci jsou popsány dva souhrnné indexy. Altmannův index finančního zdraví a index 

důvěryhodnosti českého podniku. 

 

Altmannův index finančního zdraví – Z-score 

Z-score se řadí mezi bankrotní modely. Tento index je schopen vyjádřit s velkou 

spolehlivostí pravděpodobnost bankrotu podniku. Jsou stanoveny hranice výsledku, 

které dělí podniky s vysokou pravděpodobností bankrotu a podniku, kterým nebezpečí 

bankrotu nehrozí. Rovnice indexu obsahuje určité poměrové ukazatele, kterým je 

                                                 

 

7
 Dluhošová, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. (2008). str. 84. 
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přiřazena váha. Tento index se pouţívá převáţně v USA, pro srovnání českých podniků 

není příliš vhodný. (4, str. 92) 

 

Tabulka č. 9: Vzorec pro výpočet Z-score  

Ukazatel  Vzorec 

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

x1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva, x2 = nerozdělený výsledek hospodaření minulého období / 

celková aktiva, x3 = EBIT / celková aktiva, x4 = základní kapitál / cizí zdroje,  

x5 = trţby / celková aktiva 

Zdroj: (4, str. 92) 

 

Interpretace výsledků: 

 Z < 1,2 = pásmo bankrotu, 

 1,2 < Z < 2,9 = pásmo tzv. šedé zóny, 

 Z > 2,9 = pásmo prosperity. (4, str. 92) 

 

Index důvěryhodnosti  

Index důvěryhodnosti je český bankrotně bonitní model. Je vyjádřen rovnicí, která 

obsahuje určité poměrové ukazatele. Těmto ukazatelům je přiřazena váha, která je 

váţeným průměrem hodnot kaţdého ukazatele v rámci určitého odvětví národního 

hospodářství České republiky. Hodnota indexu udává, zda podnik spěje či nespěje 

k bankrotu. (4, str. 94) 

 

Tabulka č. 10: Vzorec pro výpočet IN 05  

 Ukazatel Vzorec 

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

x1 = celková aktiva / cizí zdroje, x2 = EBIT / nákladové úroky, x3 = EBIT / celková aktiva,  

x4 = výnosy / celková aktiva, x5 = oběţná aktiva / krátkodobé závazky  

Zdroj: (4, str. 94) 

 

 

 



30 

 Interpretace výsledků: 

 I < 0,9 = pásmo bankrotu, 

 0,9 < I < 1,6 = pásmo tzv. šedé zóny, 

 I > 1,6 = pásmo prosperity. (4, str. 94) 

 

2.4 Volba informačního systému pro zpracování finanční analýzy 

Existuje několik způsobů, pomocí kterých se dá zpracovat finanční analýza. Kaţdý 

podnik si musí zvolit ten, který je pro něj nejvýhodnější. Podnik si můţe zvolit mezi 

ručním či počítačovým zpracováním finanční analýzy.  

 

Pokud se podnik rozhodne pro zpracování finanční analýzy prostřednictvím počítače, je 

důleţité, aby si vybral vhodný informační systém. Mezi nejvíce pouţívané systémy se 

řadí Pohoda a Money S3. Tyto systémy dokáţí zachytit celé účetnictví daného podniku 

a pomocí nástrojů vypočítat ukazatele finanční analýzy. Jsou jednoduché k ovládání a 

mají přívětivé grafické prostředí. Avšak pokud podniku tyto informační systémy 

nevyhovují, můţe si zvolit i z jiných variant.  

 

Lze vyuţít například vytvořeného formuláře na internetu, či naprogramovanou aplikaci 

v prostředí Visual Basic. Takovýto informační systém není pro podnik finančně náročný 

a je velice praktický. Pokud podnik vyuţívá program Microsoft Office Excel, ve kterém 

má uloţená data z účetních výkazů, můţe jednoduše data do formuláře importovat. 

Program vypočítá zvolené ukazatele finanční analýzy a daná data lze potom snadno 

exportovat zpět do sešitu.  

 

Vzhledem k tomu, ţe data z účetních výkazů jsou uloţena ve formátu XLS a  podnik 

vyuţívá při své činnosti programy MS Office, je výhodné pouţít pro zpracování 

ukazatelů finanční analýzy právě Visual Basic for Applications. 

 

Visual Basic je objektově orientovaný programovací jazyk. Umoţňuje vytvářet 

formuláře a do nich vkládat další objekty, jako jsou tlačítka, popisky, přepínací tlačítka, 

textové pole aj. Ke kaţdému objektu lze přiřadit vlastnosti a procedury. Vlastnosti 

představují určité nastavení daného objektu, např. jeho jméno, výšku, barvu. Procedura 
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dále obsahuje také nadefinovaný způsob, jakým se spouští, např. kurzorem či klávesou. 

(20, str. 39) 

 

„Programovací jazyk Visual Basic byl navržen tak, aby bylo jednoduché se jej naučit a 

používat a zároveň tak, aby byla tvorba aplikaci co nejrychlejší. VBA umožňuje 

kombinace vizuálního aranžování ovládacích prvků na vytvořeném formuláři, 

specifikace atributů akcí na těchto prvcích, a přidává automaticky generovaný kód, 

který se vytváří na základě grafických návrhů.“ (20, str. 39) 

 

Ukázka kódu je uvedena v příloze č. 5. 

. 
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3 Analýza podniku KOVOSTEEL, s. r. o. 

Při zpracování finanční analýzy podniku KOVOSTEEL, s. r. o. bylo postupováno podle 

uvedených postupů a vzorců v teoretické části předloţené bakalářské práce.  

 

3.1 Charakteristika podniku 

Společnost KOVOSTEEL, s. r. o. sídlí ve Starém Městě na ulici Brněnská 1372. 

Vznikla dne 14. prosince 1998 a její základní kapitál je 1 000 000 Kč. Jednateli 

společnosti jsou Janeček Bronislav a Bureš Radomír. Ke dni 31. 12. 2009 měla 

společnost 96 zaměstnanců. Hlavním předmětem podnikání jsou činnosti nakládání 

s odpady (vyjma nebezpečných) a podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými 

odpady. (15) 

 

Historie podniku 

Historie společnosti KOVOSTEEL, s. r. o. sahá do roku 1998, kdy byla zaloţena  

ve Starém Městě a navazuje na dřívější činnost v okolí. V průběhu více jak deseti let 

působnosti se společnost dostala mezi špičku v ČR v oboru shromaţďování a 

zpracování různých druhů odpadů a recyklace. 

 

Hlavní oblast působnosti se soustřeďuje na jiţní Moravě, kde se výroba postupně 

rozšířila do Hodonína, Veselí nad Moravou, Stráţnice, Uherského Brodu, v čele 

s dceřinou společností Sběrné suroviny Uherské Hradiště. (16) 

 

Předmět podnikání a cílová skupina zákazníků 

Mezi hlavní předmět podnikání patří zejména výkup kovového šrotu a barevných kovů, 

likvidace autovraků, recyklace pneumatik, zpracování a prodej hutního a uţitkového 

materiálu. Tato společnost s nejširší nabídkou shromaţďovaných a zpracovávaných 

odpadů v ČR se řadí mezi likvidační společnosti, k jejímţ aktivitám téţ patří svoz 

odpadu, poradenství v oblasti odpadového hospodářství a likvidaci technologických 

celků přímo v terénu. 
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Nabízí také ekologické programy pro školy, např. „Vyhlídkovým vláčkem za ekologií“, 

coţ je exkurze hlavní provozovnou ve Starém Městě a seznamuje tak ţáky přímo 

s problematikou třídění odpadů a jejich následným vyuţitím. (16) 

 

Podnik KOVOSTEEL, s. r. o. se zaměřuje jak na jednotlivé fyzické osoby, tak na různé 

další společnosti ţádající si její sluţby ve spádových oblastech, zejména 

v Jihomoravském kraji. 

 

Dlouhodobé cíle společnosti 

Dlouhodobým cílem společnosti je: „Poskytování komplexních služeb
8
 ve 100% kvalitě 

co největšímu počtu zákazníků v regionu a vybudování interaktivního centra Ekoland.“ 

(15) 

 

Cílem je také dostat se do povědomí veřejnosti jako moderní společnost, která se 

zabývá zpracováním široké škály odpadů a stát se nejvýznamnějším podnikem v oblasti 

zpracování odpadů na jiţní Moravě. (15) 

 

3.2 Zhodnocení kvality použitých informačních zdrojů 

Základním zdrojem pro výpočet hodnot finanční analýzy byly finanční výkazy získané 

z obchodního rejstříku na portálu Justice.cz
9
 na internetu. Týká se to především rozvah 

a výkazů zisků a ztrát z let 2005 – 2009 a také výročních zpráv, z nichţ byly získány 

doplňující informace jako počty zaměstnanců a popis účetní jednotky. Přehled  

o peněţních tocích cash flow byl vyhotoven osobně na základě dat z rozvahy a 

výsledovky. Tyto dokumenty jsou uvedeny v příloze předloţené práce. 

 

                                                 

 

8
 Komplexními sluţbami se rozumí nákup kovového odpadu, likvidace ostatních odpadů včetně 

nebezpečných, poskytování poradenství firmám v oblasti ekologie, zvyšování ekologického povědomí 

obyvatel, zejména školní mládeţe a prodej hutních a uţitkových materiálů. 
9
 MSp ČR - Seznam evidovaných listin [online]. 2010 [cit. 2011-02-22]. Sbírka listin: KOVOSTEEL, 

s.r.o. Dostupné z WWW:  

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=documentList&vypis

Listin.@cEkSub=341755&sysinf.klic=5362dc6a2f58a4bb0efc08a9427ae47e&sysinf.spis.@oddil=C&sys

inf.spis.@vlozka=32267&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Brn%EC&sysinf.platn

ost=22.02.2011> 
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Finanční výkazy byly v obchodním rejstříku vystaveny v předepsané formě, čímţ byla 

zajištěna přehlednost. Jediným problémem byl datový formát výkazu – veškeré hodnoty 

byly v neupravovatelné podobě, coţ by významně sníţilo efektivnost analýzy. Proto 

bylo nutné data přepsat do editovatelné podoby. 

 

3.3 VBA jako nástroj pro zpracování finanční analýzy 

Pro výpočet vybraných ukazatelů finanční analýzy byl v teoretické části předloţené 

bakalářské práce vybrán program vytvořený v prostředí Visual Basic. Tato varianta byla 

zvolena z několika důvodů. Společnost KOVOSTEEL, s.r.o. vyuţívá při své činnosti 

produkt společnosti Microsoft, Microsoft Office Excel, tudíţ není potřeba další 

investice pro rozšíření softwarového vybavení. Program Finanční analýza byl navrţen 

tak, aby byl jednoduchý na ovládání i uţivatelem, který má pouze základní znalosti 

Microsoft Office Excel. Navíc výstup z programu ve Visual Basic se přímo zobrazuje 

v sešitu Microsoft Office Excel a  data lze vyuţívat pro další potřebu (tvorbu tabulek, 

grafů). 

 

Program Finanční analýza 

Program Finanční analýza analyzuje vybrané ukazatele finanční analýzy za období pěti 

let. Data z účetních výkazů uţivatel zadá do formulářů na jednotlivých listech v souboru 

MS Office Excel. Na základě těchto údajů jsou pak načtena data do programu  

pro výpočet analýzy. 

 

Při otevření souboru MS Excel s programem Finanční analýza se automaticky spustí 

program. Na následujícím obrázku je zobrazeno titulní okno, prostřednictvím kterého si 

uţivatel můţe sám zvolit, jaké ukazatele finanční analýzy chce vypočítat. Uţivatel si 

můţe vybrat, zda chce vypočítat výsledky horizontální analýzy rozvahy, výkazu zisku a 

ztráty a přehledu cash flow, vertikální analýzu rozvahy, rozdílové ukazatele, poměrové 

ukazatele či souhrnné ukazatele soustav. Po stisknutí tlačítka jednotlivého výběru pak 

program informuje o úspěšném výpočtu hodnot a výsledky uloţí do sešitu. 

 

Po ukončení programu lze s daty nadále pracovat jako s daty běţně vepsanými do sešitu 

Microsoft Office Excel. 



35 

 

Na obrázku č. 6 je zobrazeno titulní okno programu. 

 

 

Obrázek č. 6: Titulní okno programu Finanční analýza 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.4 Analýza finanční situace podniku 

Posouzení finanční situace podniku je zaloţeno na výpočtu vybraných ukazatelů 

finanční analýzy. Tyto ukazatele jsou popsány v teoretické části předloţené bakalářské 

práce. 

 

3.4.1 Analýza stavových veličin 

Tato podkapitola se věnuje stavovým ukazatelům, konkrétně horizontální a vertikální 

analýze rozvahy. Získané výpočty jsou zpracovány na základě teoretické části 

předloţené bakalářské práce ze strany 21.  
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Horizontální analýza rozvahy 

Výsledek horizontální analýzy aktiv a pasiv je zachycen v následující tabulce.  

Pro výpočet a zobrazení tohoto výsledku byl pouţit kód v prostředí Visual Basic 

uvedený v příloze č. 5 sekci 1a. 

 

Tabulka č. 11: Horizontální analýza rozvahy 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Z předchozí tabulky a grafu č. 1 lze vyčíst, ţe hodnota aktiv ve sledovaném období 

roste. Mírného poklesu dosahují aktiva pouze v roce 2008, kdy se sníţila o 1,02 %. 

Důvodem bylo hlavně sníţení oběţných aktiv o 46 %. Největší nárůst aktiv byl 

zaznamenán v roce 2006, kdy aktiva vzrostla o více neţ 60 %. Důvodem byl vyšší 

nákup zboţí a nárůst krátkodobých pohledávek z obchodního styku. V tomto roce činila 

hodnota aktiv 115 800 000 Kč. 

 

Jednou z částí celkových aktiv je dlouhodobý majetek. Ten se ve sledovaném období 

neustále zvyšuje, avšak tempo růstu v roce 2009 jiţ není tak vysoké jako na začátku 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

tis. Kč 71 897       81 373       -2 743       75 903       

% 62,087       43,353       -1,019       28,500       

tis. Kč 35 744       64 466       32 681       15 642       

% 42,595       53,874       17,749       7,215       

tis. Kč 35 907       15 859       -37 742       64 488       

% 123,041       24,365       -46,624       149,254       

tis. Kč 11 677       6 217       -11 260       807       

% 82,059       23,997       -35,052       3,868       

tis. Kč 19 434       8 763       -27 046       56 490       

% 104,282       23,018       -57,750       285,490       

tis. Kč 29 335       24 135       36 761       23 129       

% 147,065       48,973       50,072       20,992       

tis. Kč 42 392       57 170       -39 417       52 842       

% 44,289       41,395       -20,185       33,903       

tis. Kč 31 701       22 536       -30 443       46 028       

% 92,992       34,254       -34,466       79,518       

tis. Kč 19 460       43 178       328       -632       

% 93,195       107,033       0,393       -0,754       

Cizí kapitál

Krátkodobé závazky

Bankovní úvěry a výpomoci

Položky 

Aktiva

Stálá aktiva

Oběţná aktiva
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sledovaného období. Převáţná část dlouhodobého majetku je obsaţena v dlouhodobém 

hmotném majetku a to konkrétně ve stavbách, pozemcích a samostatných movitých 

věcech.  

 

Společnost investuje do nákupu pozemků. Největší investicí byl nákup pozemků a 

staveb v Uherském Brodě v roce 2007 v hodnotě 55 000 000 Kč za účelem rozšíření 

provozu podniku v daném městě. V následujícím roce hodnota klesla z důvodu prodeje 

části pozemků. Tato situace se projevila také ve výkazu zisku a ztráty, kde se navýšily 

trţby z prodeje dlouhodobého majetku. 

 

Na začátku sledovaného období byl provoz podniku rozšířen do Hodonína a Veselí  

nad Moravou. Tato skutečnost vedla ke zvýšení hodnoty staveb i samostatných 

movitých věcí. V průběhu sledovaného období společnost neustále investuje finanční 

prostředky na nákup staveb (a jejich oprav) a samostatných movitých věcí. Významnou 

část samostatných movitých věcí tvoří výrobní technologie, technologie pro zpracování 

odpadů a stroje a zařízení. Nedílnou součástí dlouhodobého hmotného majetku je také 

nedokončený dlouhodobý majetek, jehoţ hodnota z důvodu investic postupně roste. 

Převáţná část investic do dlouhodobého hmotného majetku je financována cizími 

zdroji, konkrétně dlouhodobými úvěry od České spořitelny a také z přijatých dotací 

dotačních programů.  

 

 Z dlouhodobého nehmotného majetku společnost vlastní pouze software a jiný 

dlouhodobý nehmotný majetek. Hodnota softwaru ve sledovaném období klesá 

z důvodu odpisů. V roce 2006 byl pořízen jiný dlouhodobý nehmotný majetek k STP 

plynovodu společnosti KAMEX. Hodnota jiného dlouhodobého nehmotného majetku 

postupně klesá, jak se majetek dostává do odpisů. 

 

Společnost KOVOSTEEL, s.r.o. vlastní podíl ve výši 50 % v Sběrných surovinách UH, 

s.r.o. Tato hodnota je v rozvaze zaznamenána v dlouhodobém finančním majetku.  

Ke konci sledovaného období byl dlouhodobý finanční majetek navýšen. Důvodem 

růstu tohoto majetku byl vznik nového podniku OTR – KS, s. r. o. ve kterém vlastní 
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společnost KOVOSTEEL, s.r.o. 100 % podíl. V roce 2009 se tato hodnota ještě navýšila 

díky zvýšení podílu na 133 %, neboť do nové společnosti přibyl další společník. 

 

Vývoj oběţných aktiv má rostoucí tendenci i přes to, ţe v roce 2008 byl zaznamenán 

pokles o 46 %. Na začátku sledovaného období byla oběţná aktiva rovnoměrně 

rozloţena mezi zásoby a krátkodobé pohledávky, v roce 2009 však v oběţném majetku 

převládají pouze krátkodobé pohledávky, které tvoří 71%. 

 

Zásoby tvoří převáţně zboţí. Hodnota zboţí se v období 2005 – 2007 navyšuje 

z důvodu rostoucího nákupu zboţí od dodavatelů. V následujícím roce hodnota klesla, 

protoţe prodej zboţí převáţil jeho nákup. Od roku 2008 jsou zásoby tvořeny také 

výrobky. Společnost začala s výrobou vlastních výrobků, např. výrobou pryţového 

granulátu z drcených pneumatik. 

 

Krátkodobé pohledávky se zvyšují tak, jak roste prodej zboţí a sluţeb na fakturu 

odběratelům. V roce 2008 nastal pokles pohledávek, neboť se sníţil prodej vlastních 

sluţeb. V následujícím roce se pohledávky opět zvýšily. Důvodem byl vyšší prodej 

vlastních výrobků a sluţeb, ale také zpoţdění plateb od odběratelů. Společnost postihla 

na konci roku 2008 a v roce 2009 recese, a tak byla nucena hledat nové odběratele  

na českém i zahraničním trhu. 

 

Důleţitou poloţku oběţných aktiv tvoří také dohadné účty aktivní. V červnu 2006 

vznikla mimořádná škoda na majetku z důvodu poţáru v Uherském Brodě. Byl 

vytvořen odhad náhrady škody od pojišťovny, která v dubnu 2009 poţár uzavřela a 

částku vyčíslila. 

 

Krátkodobý finanční majetek společnosti roste, jeho hodnota se kaţdým rokem mírně 

zvyšuje. Toto zvýšení můţe být zapříčiněno zvýšením prodeje zboţí a sluţeb 

hotovostně. 

 

Vývoj vybraných poloţek aktiv přehledně zobrazuje graf č. 1. 
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Graf č. 1: Rozložení aktiv v období 2005 – 2009 [tis. Kč] 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vývoj pasiv je zachycen v následujícím grafu. 

 

  

Graf č. 2: Rozložení pasiv v období 2005 – 2009 [tis. Kč] 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jelikoţ se hodnoty aktiv a pasiv navzájem rovnají, průběh změn pasiv je stejný, jako jiţ 

dříve zmíněné změny aktiv. 
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Hodnota vlastního kapitálu ve sledovaném období neustále roste. Důvodem je 

zvyšování výsledku hospodaření z minulých let a růst kapitálových fondů. 

 

Základní kapitál společnosti je 1 000 000 Kč a ve sledovaném období zůstává neměnný. 

Navyšují se však kapitálové fondy. V roce 2006 valná hromada rozhodla o zvýšení 

vlastního kapitálu kaţdým společníkem o 2 300 000 Kč. Hodnota kapitálových fondů 

vzrostla také na konci sledovaného období, kdy byla přeceněna hodnota majetkových 

podílů z dlouhodobého finančního majetku.  

 

Výsledek hospodaření se ve sledovaném období zvyšuje. Rok 2008 byl pro podnik 

velmi úspěšný, díky příznivým cenám kovového odpadu v letním období dosáhl podnik 

největšího obratu za celou historii. Díky rozsahu povolení na zpracování nebezpečných 

odpadů se zvyšuje objem vykoupených a zpracovaných odpadů. Recese podnik zasáhla 

na konci roku 2008 a v následujícím roce výsledek hospodaření dosáhl poloviny 

hodnoty roku předcházejícího. 

 

Výsledek hospodaření z minulých let se nerozděluje. Valná hromada společnosti 

ponechává tento výsledek nerozdělený ve vlastním kapitálu. 

 

Cizí zdroje slouţí společnosti pro financování své činnosti. Při srovnání cizích zdrojů 

s vlastním kapitálem je zřejmé, ţe provoz podniku je financován převáţně cizími zdroji 

a to konkrétně krátkodobými závazky a bankovními úvěry. 

 

Hodnota rezerv se ve sledovaném období sniţuje. Kaţdým rokem společnost vytváří a 

čerpá rezervy na opravu dlouhodobého majetku. V roce 2006 a 2007 byla tvořena 

rezerva z 50 % nákladů na opravu majetku. V následujícím roce byla čerpána rezerva  

ve výši 15 000 000 Kč na opravu strojů, taktéţ v posledním sledovaném roce byla 

vytvořená rezerva čerpána na opravu strojů. V roce 2008 byla dále vytvořena rezerva  

na odstupné zaměstnanců. 

 

Krátkodobé závazky jsou z velké části tvořeny závazky z obchodních vztahů. Závazky 

k dodavatelům se mění stejným tempem jako pohledávky k odběratelům. Závazky 
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k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění se 

zvyšují a jsou závislé na počtu pracovníků. V roce 2009 byla společnost nucena kvůli 

zasaţení hospodářskou krizí propustit část svých zaměstnanců, a tak poklesly závazky 

k zaměstnancům a jiné závazky s tím souvisejících. Závazky ke společníkům se  

ve sledovaném období navyšují. Tyto závazky jsou vypláceny na vyzvání. Výše  

na jednotlivé roky nebyla stanovena. Celková hodnota závazků ke společníkům v roce 

2009 je 30 620 000 Kč. 

 

Bankovní úvěry jsou rovnoměrně rozloţeny na krátkodobé a dlouhodobé. Dlouhodobé 

bankovní úvěry jsou převáţně investiční a peněţní prostředky z nich jsou čerpány  

na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Jsou zastaveny směnkami a zastaveným 

majetkem. V roce 2009 se změnila strategie společnosti kvůli zasaţení hospodářskou 

krizí, byly omezeny investice, tudíţ se nenavyšovala hodnota dlouhodobých bankovních 

úvěrů. Hodnota krátkodobých bankovních úvěrů v jednotlivých letech obsahuje část 

dlouhodobých bankovních úvěrů, které jsou dle úvěrových smluv splatné vţdy 

v následujícím roce. 

 

Vertikální analýza rozvahy 

Následující tabulka zachycuje výsledky vertikální analýzy rozvahy, které zobrazují 

podíl jednotlivých poloţek rozvahy na celkových aktivech (pasivech). Výsledek byl 

vypočítán v prostředí Visual Basic na základě kódu uvedeného v příloze č. 5 sekci 2. 

 

Tabulka č. 12: Vertikální analýza rozvahy  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Položky [% ] 2005 2006 2007 2008 2009

 Stálá aktiva 72,466      63,752      68,431      81,406      67,922      

 Zásoby 12,288      13,803      11,939      7,834      6,332      

 Krátkodobé pohledávky 16,093      20,283      17,406      7,430      22,288      

 Krátkodobý finanční majetek 0,000      0,593      0,740      0,960      1,937      

 Vlastní kapitál 17,225      26,256      27,285      41,369      38,952      

 Cizí zdroje 82,657      73,581      72,576      58,523      60,984      
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Tabulka č. 12 zobrazuje nerovnoměrné rozloţení aktiv a pasiv. V aktivech převládají 

stálá aktiva, převáţně dlouhodobý hmotný majetek. V pasivech tvoří velkou část 

poloţka cizí zdroje. 

 

Pro snazší představu jsou výsledky vertikální analýzy aktiv zachyceny v grafu č. 3. 

Nejvyšší zastoupení aktiv má dlouhodobý majetek, v průměru je to téměř 70 %. 

Důvodem vysoké hodnoty majetku v období 2005 – 2008 jsou neustále se navyšující 

investice do dlouhodobého hmotného majetku. Ten tvoří převáţně pozemky, stavby a 

samostatné movité věci. V letech 2008 a 2009 se výrazně navýšil dlouhodobý finanční 

majetek, a to konkrétně podíly v ovládaných a řízených osobách. 

 

Oběţná aktiva tvoří v průměru 30 % celkových aktiv. V letech 2005 – 2008 jsou oběţná 

aktiva tvořena rovnoměrně zásobami a krátkodobými pohledávkami. V posledním roce 

však hodnota krátkodobých pohledávek z obchodního styku výrazně vzrostla, neboť 

bylo prodáno více vlastních výrobků a sluţeb na fakturu jak českým, tak zahraničním 

odběratelům. Průměrná výše zastoupení krátkodobého finančního majetku je pouhé 1 % 

celkových aktiv. 

 

 

Graf č. 3: Struktura aktiv v období 2005 – 2009 [%] 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při vertikální analýze pasiv se zjišťuje, z jakých zdrojů je společnost financována. 

Výsledky vertikální analýzy pasiv jsou zobrazeny v grafu č. 4. Z grafu je patrné, ţe 
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nejvýznamnější poloţku pasiv tvoří cizí zdroje, které jsou tvořeny především 

krátkodobými závazky a bankovními úvěry. Průměrná výše zastoupení cizích zdrojů je 

v letech 2005 – 2009 téměř 70 %. I přes to, ţe zadluţenost společnosti je nezdravě 

vysoká, lze pozorovat její sniţující se tendenci díky postupnému navyšování vlastního 

kapitálu. Vlastní kapitál tvoří převáţně výsledek hospodaření a nerozdělený výsledek 

hospodaření z minulých let. Jak jiţ bylo v práci zmíněno, společnost nerozděluje 

výsledek hospodaření a ponechává ho nerozdělený ve vlastním kapitálu. 

 

 

Graf č. 4: Struktura pasiv v období 2005 – 2009 [%] 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zhodnocení výsledků analýzy stavových ukazatelů 

Z analýzy stavových ukazatelů je patrný nárůst majetku společnosti. Nejvyšších změn 

za sledované období dosáhl majetek v roce 2006, kdy se aktiva společnosti zvýšila  

o 62 % z důvodu investic. Byl navýšen dlouhodobý hmotný majetek a také oběţná 

aktiva. V pasivech se tento nárůst projevil zejména při zvýšení vlastního kapitálu, 

krátkodobých závazků a bankovních úvěrů. V roce 2005 společnost disponovala 

s vlastním kapitálem v hodnotě 19 947 000 Kč, kdeţto na konci sledovaného období, 

díky rozhodnutí o nerozdělování výsledku hospodaření, byla hodnota vlastního kapitálu 

133 307 000 Kč. Vertikální analýza odhalila nezdravé rozloţení pasiv. To se však  

ve sledovaném období stále více přibliţuje pravidlu financování, které udává poměr 

vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Na začátku období dosahovala hodnota cizích zdrojů 

83 %, na konci pak 60 % zdrojů společnosti. 
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3.4.2 Analýza tokových veličin 

Analýza tokových veličin zobrazuje nejdůleţitější poloţky výkazů zisku a ztráty a 

přehledu cash flow. 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Výkazy zisku a ztráty informují o hospodaření společnosti. V následující tabulce jsou 

uvedeny procentní a absolutní změny vybraných poloţek horizontální analýzy výkazů 

zisku a ztráty. Pro tento výpočet byl pouţit zdrojový kód v prostředí Visual Basic, který 

je uveden v příloze č. 5 sekci 1b. 

 

Tabulka č. 13: Horizontální analýza výkazů zisku a ztráty 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z přehledu horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty lze vyčíst, ţe vývoj výsledku 

hospodaření po zdanění ve sledovaném období není stálý. Největší nárůst byl 

zaznamenán v roce 2006, kdy se zvýšil o 330 %. Hlavním důvodem bylo zvýšení 

provozního výsledku hospodaření, který tvoří převáţnou část výsledku hospodaření  

po zdanění. Největší podíl na zvyšování provozního výsledku hospodaření v roce 2006 

má hodnota trţeb za prodané zboţí. 

 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

tis. Kč 106 230       57 332       19 929       -216 458       

% 50,244       18,048       5,315       -54,811       

tis. Kč 5 850       38 235       -24 988       77 682       

% 38,061       180,184       -42,028       225,381       

tis. Kč 18 857       38 213       -25 146       27 106       

% 34,497       51,976       -22,505       31,305       

tis. Kč 33 386       -5 811       26 075       -14 943       

% 85,759       -8,036       39,208       -16,141       

tis. Kč 26 063       -19 240       17 227       -9 982       

% 297,829       -55,265       110,614       -30,432       

tis. Kč 18 999       -598       2 386       -12 753       

% 331,282       -2,418       9,886       -48,085       
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Významný podíl výsledku hospodaření za účetní období tvoří provozní výsledek 

hospodaření, na kterém se nejvíce podílí trţby za prodej zboţí, výrobků a sluţeb a 

vynaloţené náklady na prodej zboţí, výrobků a sluţeb.  

 

Trţby za prodej zboţí v období let 2005 – 2008 neustále rostly. Nejvíce se na tomto 

nárůstu podílel prodej zboţí kovového odpadu do České republiky, který byl téměř  

95 % trţeb zboţí. Dále se navyšoval prodej zboţí kovového odpadu do zahraničí a také 

prodej ostatního zboţí. Se zvyšujícím se prodejem zboţí se navyšovaly také jeho 

náklady, které tvoří přibliţně 60 % trţeb. Recese společnost zasáhla na konci roku 

2008, kdy v následujícím roce došlo ke sníţení trţeb z prodeje zboţí o polovinu. 

 

Trţby za prodej sluţeb na začátku sledovaného období rostou. Pokles byl zaznamenán 

pouze v roce 2008, kdy klesla poptávka po poradenství v oblasti nebezpečných odpadů 

a jejich likvidací, které tvoří převáţnou část sluţeb. V roce 2008 se však společnost 

začala zabývat také likvidací pneumatik, o kterou byl v následujícím roce, i  

přes probíhající hospodářskou krizi, vysoký zájem, a tak trţby za tuto sluţbu výrazně 

vzrostly. Díky přístroji na zpracování pneumatik se v roce 2009 rozběhla výroba 

pryţového granulátu. 

 

Osobní náklady jsou závislé především na mnoţství zaměstnanců. V období  

2005 – 2008 rostly tak, jak se zvyšoval počet zaměstnanců. K propouštění došlo v roce 

2009, kdy se stav pracovníků sníţil o 41 osob z důvodu sniţování nákladů.  

 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku zaznamenaly vyšší nárůst v roce 2008, kdy byly 

prodány nepotřebné pozemky. 

 

Finanční výsledek hospodaření je ve sledovaném období záporný. Důvodem jsou 

nákladové úroky, které převaţují úroky z příjmů. Jelikoţ společnost čerpá zdroje 

z bankovních investičních úvěrů, které se kaţdoročně mírně zvyšují, hodnota 

nákladových úroků taky roste. 
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V červnu roku 2007, jak jiţ bylo zmíněno, zasáhl společnost poţár v Uherském Brodě. 

Z tohoto důvodu podnik v letech 2007 a 2008 zaznamenal mimořádný výsledek 

hospodaření. 

 

Horizontální analýza cash flow 

Tabulka č. 14 zachycuje výsledek horizontální analýzy vybraných poloţek přehledu  

o peněţních tocích cash flow. Pro výpočet byl pouţit zdrojový kód v prostředí Visual 

Basic uvedený v příloze č. 5 sekci 1c. 

 

Tabulka č. 14: Horizontální analýza přehledu cash flow 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Čistý peněţní tok z provozní činnosti ve sledovaném období kolísal. Pokles byl 

zaznamenán v roce 2008 a 2009, kdy nejvýraznější změna byla zjištěna u poloţky 

změny stavu nepeněţních sloţek pracovního kapitálu. V roce 2008, jak jiţ bylo 

zmíněno, dosahovaly krátkodobé pohledávky nízkých hodnot, neboť poklesly trţby 

z prodeje vlastních sluţeb.  

 

Čistý peněţní tok z investiční činnosti souvisí s nabytím dlouhodobého majetku. Tento 

výsledek ukazuje, zda podnik investuje do rozšiřování svého majetku. Hodnoty čistého 

peněţního toku z investiční činnosti v období 2005 – 2007 jsou záporné, coţ znamená, 

ţe podnik investuje do dlouhodobého majetku. V roce 2008 a 2009 je však patrný růst 

hodnot, kdy společnost změnila svou strategii a omezila investice z důvodu zasaţení 

hospodářskou krizí. 

 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

tis. Kč 32 035    23 738    -50 806    -15 448    

% 586,507    89,331    -100,984    -3 120,808    

tis. Kč -17 133    -24 632    34 667    13 850    

% -460,317    -118,111    76,213    128,004    

tis. Kč 211    -3 023    15 824    5 108    

% 18,623    -327,874    401,115    43,000    

tis. Kč 15 113    -3 917    -315    3 510    

% 146,486    -81,672    -35,836    622,340    
CF celkem

Položky 

CF provozní

CF investiční

CF finanční
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Vývoj čistého peněţního toku vztahujícího se k finanční činnosti je proměnlivý. 

Výsledek výrazně ovlivnily změny v roce 2006, kdy došlo dle rozhodnutí valné 

hromady k navýšení kapitálových fondů kaţdým společníkem o 2 300 000 Kč. Další 

změny nastaly ke konci sledovaného období. Kapitálové fondy se navýšily z důvodu 

přecenění hodnoty dlouhodobého finančního majetku. 

 

3.4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Výpočet rozdílových ukazatelů vychází z teoretické části předloţené práce.  

Mezi analyzované rozdílové ukazatele patří čistý pracovní kapitál a čisté pohotové 

prostředky, které jsou definovány na straně 22 předloţené práce. Vypočtené hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce č. 15. Pro výpočet byl pouţit zdrojový kód v prostředí Visual 

Basic uvedený v příloze č. 5 sekci 3. 

 

Tabulka č. 15: Rozdílové ukazatele [tis. Kč] 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 5: Vývoj rozdílových ukazatelů v období 2005 – 2009 [tis. Kč] 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009

 Čistý pracovní  kapitál -10 121      -16 128      -52 175    -50 607    -44 322    

 Čisté pohotové prostředky -38 174      -80 106      -131 132    -91 258    -145 387    
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Společnost KOVOSTEEL, s.r.o. dosahuje ve sledovaném období záporného výsledku 

čistého pracovního kapitálu. Zejména v období 2007 – 2009 byla výsledná hodnota 

velmi nízká, kdy krátkodobé závazky převyšovaly oběţná aktiva. V posledních dvou 

letech je patrný mírný nárůst ukazatele hlavně díky navýšení krátkodobých pohledávek 

z obchodního styku. Stále se však hodnoty pohybují hluboko v minusových hodnotách a 

to pro podnik není příznivé. 

 

Čisté pohotové prostředky vychází ve sledovaném období záporně. V roce 2009 byla 

dokonce tato hodnota  -145 000 000 Kč. Důvodem je vysoká hodnota závazků 

z obchodního vztahu a nízké mnoţství krátkodobého finančního majetku. Z výsledku 

čistých pracovních prostředků lze soudit, ţe společnost má problém hradit své 

krátkodobé závazky penězi z pokladny a bankovních účtů. 

 

Zhodnocení výsledku analýzy rozdílových ukazatelů 

Z analýzy rozdílových ukazatelů lze vyčíst, ţe čistý pracovní kapitál v posledním roce 

vzrostl, coţ je pozitivní výsledek, ale jeho vypovídající schopnost je velmi ovlivněna 

oběţnými aktivy, převáţně krátkodobými pohledávkami. Z dané situace ve sledovaném 

období lze soudit, ţe společnost nemá dostatek finančních prostředků pro zajištění 

hladkého průběhu své činnosti a na včasnou úhradu svých závazků. 

 

3.4.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou členěny do příslušných skupin. Předloţená bakalářská práce 

analyzuje poměrové ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluţenosti a 

produktivity. Výpočty ukazatelů vychází z teoretické části této práce. 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability informují o celkové efektivnosti společnosti. Vzorce pro výpočet 

ukazatelů rentability jsou uvedeny na straně 24 předloţené práce. Výpočet byl proveden 

pomocí zdrojového kódu ve Visual Basic zobrazeného v příloze č. 5 sekci 4a. 

 

Tabulka č. 16 informuje o výsledku poměrových ukazatelů rentability ve sledovaném 

období, graf č. 6 tyto výsledky přehledně ilustruje. 
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Tabulka č. 16: Ukazatele rentability [%] 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 6.: Ukazatele rentability [%] 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) udává, jak velký zisk přinese 1 Kč aktiv. Výsledné 

hodnoty se od roku 2006 pohybovaly okolo doporučené hodnoty 10 %. Největšího 

zhodnocení aktiv dosáhla společnost KOVOSTEEL, s.r.o. v roce 2006, a to 13 %. 

V tomto roce vykázal podnik vysoký výsledek hospodaření, který tvořil polovinu 

vlastních zdrojů. Nejniţší hodnota ROA byla naměřena v posledním sledovaném roce, 

kdy se výsledek hospodaření, hlavně díky nízké ceně výkupu kovového odpadu v České 

republice, sníţil o 50 %.  

 

Optimální hodnota rentability vlastního kapitálu (ROE) je více neţ 10 %. Z tabulky  

č. 16 lze vyčíst, ţe podnik v období 2006 – 2009 těchto hodnot dosahoval. V roce 2006 

Ukazatele rentability [% ] 2005 2006 2007 2008 2009

 Rentabilita celkových aktiv (ROA) 4,953      13,178      8,970      9,958      4,023      

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 28,751      50,189      32,875      24,072      10,329      

 Rentabilita trţeb (ROS) 2,530      7,303      5,573      6,205      4,795      
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byla hodnota ROE dokonce 50 %. Tento nárůst byl způsoben vysokým výsledkem 

hospodaření. Avšak z grafu č. 6 je patrná klesající tendence ukazatele. Konkrétně v roce 

2009 klesla hodnota ukazatele nejvýrazněji. Jak jiţ bylo v práci zmíněno, důvodem 

poklesu byly nízké trţby zboţí, které nejvíce ovlivnily výsledek hospodaření. 

 

Rentabilita trţeb (ROS) udává, kolik korun zisku připadá na 1 Kč trţeb. Hodnoty tohoto 

ukazatele by měly být vyšší neţ 6 %. Z grafu č. 6 lze pozorovat kolísavou tendenci 

ukazatele, jeho hodnoty se ve sledovaném období pohybovaly okolo doporučené 

hodnoty. Z tabulky č. 16 lze vyčíst, ţe nejvyšší nárůst byl zaznamenán v roce 2006, kdy 

výsledek hospodaření i trţby za prodej zboţí vzrostly z důvodu zvýšení prodeje 

kovového odpadu. Nejniţší hodnota ukazatele, 2,5 %, byla naměřena v prvním 

sledovaném roce. 

 

Ukazatele aktivity 

Výsledky ukazatelů aktivity jsou uvedeny v tabulce č. 17. Výsledků bylo dosaţeno  

za pomocí programu v prostředí Visual Basic, kód pro výpočet ukazatelů aktivity je 

uveden v příloze č. 5 sekci 4b. 

 

Tabulka č. 17: Ukazatele aktivity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát za rok se obrátí celková aktiva v trţbách. 

Hodnoty tohoto ukazatele by se měly pohybovat v rozmezí 1,6 – 3. Z tabulky č. 17 lze 

vyčíst, ţe společnost KOVOSTEEL, s.r.o. tyto hodnoty v období 2005 – 2008 

dosahovala. Pouze v posledním roce sledovaného období ukazatel poklesl, coţ bylo 

zapříčiněno poklesem trţeb za prodej zboţí. 

 

Ukazatele aktivity 2005 2006 2007 2008 2009

 Obrat celkových aktiv 1,958      1,804      1,610      1,605      0,839      

 Obrat stálých aktiv 2,702      2,830      2,352      1,972      1,235      

 Doba obratu zásob 22,596      27,537      30,776      18,431      27,169      

 Doba obratu krátkodobých pohledávek 25,531      38,968      39,263      10,921      77,483      

 Doba obratu krátkodobých závazků 40,638      62,457      58,809      25,676      103,317      
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Obrat stálých aktiv se pohybuje okolo hodnoty 2, coţ je dáno velkou hodnotou 

dlouhodobého majetku. V roce 2009 obrat výrazně poklesl. Tuto skutečnost má za 

následek sníţení trţeb za prodané zboţí. Z výsledku ukazatele se dá soudit, ţe podnik 

v daném období postupně navyšuje dlouhodobý majetek.  

 

Doba obratu zásob udává dobu, za jak dlouho se pořízené zásoby přemění na hotovost. 

Výsledek by měl mít klesající tendenci. Z grafu č. 7 je vidět, ţe hodnota tohoto 

ukazatele se postupně zvyšuje, poklesu dosáhla pouze v roce 2008. Ve sledovaném 

období byly hodnoty tohoto ukazatele vysoké, pohybovaly se v průměru okolo 20 dní. 

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodního styku udává počet dnů, během 

kterých je inkaso peněz za prodané zboţí či výrobky vázáno v pohledávkách. To 

znamená, jak dlouhou dobu trvá, neţ zákazníci zaplatí. Na grafu č. 7 je patrné, ţe doba 

obratu krátkodobých pohledávek se zvyšuje, v roce 2009 společnost čekala dokonce 77 

dní na zaplacení svých pohledávek. 

 

Doba obratu krátkodobých závazků z obchodního styku udává, jak dlouho společnost 

odkládá platbu svým dodavatelům. Hodnoty tohoto ukazatele jsou vysoké, v roce 2009 

byla hodnota ukazatele dokonce 103 dní. Společnost má velké mnoţství cizích zdrojů 

vázáno v krátkodobých závazcích. 

 

Z grafu č. 7 lze dále vyčíst, ţe doba obratu krátkodobých závazků z obchodního styku je 

vyšší neţ doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodního styku. Z uvedeného 

vyplývá, ţe se podnik nachází v situaci dluţníka, tedy vyuţívá moţnosti čerpat levný 

obchodní úvěr.  
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Graf č. 7: Vybrané ukazatele aktivity 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity hodnotí schopnost podniku dostát svým závazkům. Pro výpočet 

hodnot těchto ukazatelů, uvedených v tabulce č. 18, byl pouţit zdrojový kód v prostředí 

Visual Basic, který je uveden v příloze č. 5 sekci 4c. 

 

Tabulka č. 18: Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výsledků běţné likvidity vyplývá, ţe oběţná aktiva ve sledovaném období 

nepokrývají krátkodobé závazky. Výsledné hodnoty se pohybují pod hranicí 1, coţ 

znamená problémy s finančním zdravím společnosti. 
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Ukazatele likvidity 2005 2006 2007 2008 2009

 Běţná likvidita 0,742      0,801      0,608      0,461      0,708      

 Pohotová likvidita 0,380      0,482      0,367      0,238      0,538      

 Okamţitá likvidita 0,029      0,014      0,015      0,027      0,044      
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Pohotová likvidita udává, kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele, kdyby 

v daném okamţiku proměnila všechna svá aktiva kromě zásob v hotovostní peníze. 

Hodnoty sledovaného ukazatele se pohybují pod doporučenými hodnotami. V roce 2009 

byla hodnota ukazatele nejvyšší, to znamená, ţe v daném roce společnost byla schopna 

uhradit 54 % svých závazků bez pouţití zásob.  

 

Ideální rozmezí výsledných hodnot okamţité likvidity podniku je 0,2 – 0,5. Společnost 

KOVOSTEEL, s.r.o. daných hodnot nedosahuje, ani se této hranici neblíţí, byť je 

patrný pozvolný nárůst hodnot. Důvodem je nízká hodnota krátkodobého finančního 

majetku. 

 

Souhrnné výsledky ukazatelů likvidity zachycuje přehledně graf č. 8. 

 

 

Graf č. 8: Ukazatele likvidity 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ukazatele zadluženosti 

Výsledky ukazatelů zadluţenosti jsou zachyceny v následující tabulce. Hodnoty byly 

vypočteny prostřednictvím programu v prostředí Visual Basic. Kód pro výpočet 

ukazatelů je zobrazen v příloze č. 5 sekci 4c. 
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Tabulka č. 19: Ukazatele zadluženosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledky ukazatele celkové zadluţenosti představují vysokou hodnotu zadluţenosti 

společnosti zejména na počátku analyzovaného období. Avšak tato hodnota ve 

sledovaném období postupně klesá, neboť růst vlastního kapitálu převyšuje růst cizích 

zdrojů. Jak uţ bylo zmíněno dříve, růst vlastního kapitálu nejvíce ovlivnilo rozhodnutí 

valné hromady o nerozdělování výsledku hospodaření. 

 

Koeficient samofinancování se váţe k předchozímu ukazateli a při převodu na procenta 

tvoří jeho doplněk. Tento ukazatel se ve sledovaném období navyšoval. V roce 2008 

byla jeho hodnota nejvyšší, koeficient samofinancování byl 0,41. 

 

Poměr financování z vlastního kapitálu a cizích zdrojů přehledně ilustruje graf č. 9, na 

kterém lze vidět postupné sniţování celkové zadluţenosti podniku. 

 

 

Graf č. 9: Poměr zadluženosti [%] 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatele zadluženosti 2005 2006 2007 2008 2009

 Celková zadluţenost [%] 82,775      73,744      72,715      58,631      61,048      

 Koeficient samofinancování 0,172      0,263      0,273      0,414      0,390      

 Doba splácení dluhů -17,317      5,155      3,842      -309,709      -12,675      

 Úrokové krytí 5,335      22,232      8,732      4,796      2,156      

 Finanční páka 5,799      3,802      3,660      2,415      2,566      
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Výsledky ukazatele doby splácení dluhů udávají počet let, kolik trvá podniku splatit své 

dluhy a měly by ve sledovaném období postupně klesat. Hodnoty tohoto ukazatele ve 

sledovaném období kolísají. Tuto skutečnost ovlivňuje proměnlivé cash flow z provozní 

činnosti. 

 

Úrokové krytí udává, kolikrát zisk převyšuje nákladové úroky. Doporučené hodnoty  

pro tento ukazatel se pohybují v rozmezí 3x – 6x. Z tabulky č. 9 lze vyčíst, ţe v průběhu 

sledovaného období společnost daných hodnot dosahovala, pouze v roce 2006 byla 

hodnota úrokového krytí příliš vysoká, a to 22. Důvodem bylo vysoké navýšení 

provozního výsledku hospodaření. 

 

Pro zjištění souvislostí zadluţenosti a rentability byla vypočítána finanční páka. Ta dává 

smysl, pokud rentabilita vlastního kapitálu je vyšší neţ rentabilita celkových aktiv a ty 

jsou vyšší neţ úroková míra bankovních úvěrů. Jako úroková míra byla pouţita úroková 

míra z dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů, která ve sledovaném období 

2005 – 2009 dosahuje hodnot v rozmezí 4,00 % – 6,00 %. Ze získaných výsledků 

rentability a finanční páky je zřejmé, ţe finanční páka působí kladně v prvních čtyřech 

letech sledovaného období. Pouze v roce 2009 finanční páka působí negativně, neboť  

úroková míra je vyšší neţ rentabilita celkových aktiv. Tuto skutečnost přehledně 

zobrazuje následující graf.  

 

 

Graf č. 10: Působení finanční páky 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ukazatele produktivity 

Výsledky vybraných poměrových ukazatelů produktivity jsou zobrazeny v tabulce  

č. 20. Pro výpočet byl pouţit zdrojový kód programu Visual Basic, který je uvedený 

v příloze č. 5 sekci 4e. 

 
Tabulka č. 20: Ukazatele produktivity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Produktivita práce, přidaná hodnota na jednoho zaměstnance, v čase postupně roste. 

Pokles byl zaznamenán pouze v roce 2007, kdy společnost zaměstnala vyšší počet 

pracovníků. Ke konci sledovaného období došlo k poklesu celkového počtu pracovníků 

i poklesu trţeb. Při poměru těchto dvou veličin však produktivita práce nepoklesla, ale 

nadále rostla. 

 

Míra zhodnocení celkového kapitálu pomocí přidané hodnoty určuje produkční sílu 

kapitálu. Z předchozí tabulky lze vyčíst, ţe míra zhodnocení se pohybuje v rozmezí  

20 % – 40 %.  

 

Zhodnocení výsledků analýzy poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů odhalila problémy, se kterými se společnost potýká  

při svém běţném provozu. Negativních hodnot dosahuje zadluţenost, která v roce 2005 

dosahovala 82 %, v průběhu období se ji však podařilo sníţit na 60 %. Se zadluţeností 

podniku souvisí i výsledky likvidity. Vzhledem k tomu, ţe krátkodobé závazky dosahují 

vysokých hodnot, likvidita podniku je nízká. Ve sledovaném období podnik není 

schopen splatit své krátkodobé závazky bez toho, aniţ by prodal určitou část svých 

zásob. Společnost měla v posledních letech také problémy získat včas peníze  

od odběratelů za fakturované zboţí a sluţby. Analýza ukazatelů aktivity, konkrétně 

doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodního styku, odhalila vysokou hodnotu 

tohoto ukazatele. S tím souvisí i doba obratu krátkodobých závazků z obchodního 

Ukazatele produktivity 2005 2006 2007 2008 2009

 Produktivita práce měřená pomocí  

 přidané hodnoty
638,197      794,681      503,826      675,766      808,719      

 Míra zhodnocení celkového kapitálu

 pomocí přidané hodnoty [%]
33,618      38,528      24,717      34,762      22,686      
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styku. Vzhledem k tomu, ţe společnost nemá dostatek finančních prostředků  

na zaplacení svých závazků, musí odkládat platby svým dodavatelům. 

 

3.4.5 Analýza soustav ukazatelů 

Pro posouzení kompletního hospodaření společnosti slouţí soustavy ukazatelů. 

V bakalářské práci je pozornost věnována dvěma ukazatelům. V teoretické části 

bakalářské práce na straně 28 je popsán Altmannův index finančního zdraví,  

tzv. Z-score a index důvěryhodnosti českého podniku IN(05). Výsledky ukazatelů 

zobrazuje tabulka č. 21. Pro výpočet hodnot v tabulce slouţí kód programu ve Visual 

Basic, který je uveden v příloze č. 5 sekci 5. 

 

Tabulka č. 21: Soustavy ukazatelů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Altmannův index finančního zdraví Z-score 

Následující graf znázorňuje výsledky Altmannova indexu.  

 

 

Graf č. 11: Altmannův index finančního zdraví Z-score 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009

 Z-score 2,188      2,409      2,052      2,099      1,186      

 IN(05) 1,066      2,187      1,367      1,214      0,680      
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V období 2005 – 2008 se hodnoty pohybovaly v tzv. šedé zóně, coţ značí, ţe 

společnosti nehrozí bankrot, ani příliš neprosperuje. V následujícím roce však hodnota 

indexu klesla a dostala se těsně pod hranici šedé zóny. Na tento výsledek mělo vliv 

především záporná hodnota čistého pracovního kapitálu a nízké trţby z prodeje 

kovového odpadu. 

 

Index důvěryhodnosti českého podniku 

Následující graf ilustruje výsledky indexu důvěryhodnosti českého podniku. Z grafu lze 

vyčíst, ţe společnosti se dařilo na začátku sledovaného období. V roce 2006 byla 

hodnota indexu dokonce 2,18, to znamená, ţe společnost byla velmi silná. Hodnotu 

indexu v tomto roce nejvíce ovlivnil provozní výsledek hospodaření, který  

ve sledovaném roce vzrostl téměř o 300 %.  Pozitivní vývoj v roce 2006 dokazují i 

přívětivé výsledky poměrových ukazatelů. V průběhu dalších let však hodnota indexu 

klesala, v roce 2009 se nacházela dokonce pod hranicí šedé zóny. Největší vliv  

na pokles hodnoty indexu má ve sledovaném období převáţně klesající hodnota běţné 

likvidity. Pokles indexu v roce 2009 nepřímo naznačovaly výsledky poměrových 

ukazatelů, převáţně pak ukazatele likvidity a aktivity, které v daném roce dosahovaly 

nepříznivých hodnot. 

 

 

Graf č. 12: Index důvěryhodnosti českého podniku IN(05) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zhodnocení výsledků analýzy soustav ukazatelů 

Pro přesnější zhodnocení podniku je výhodnější pouţit ukazatel IN(05), který je 

přizpůsoben specifickým podmínkám českého ekonomického prostředí. Dle formulace 

autorů indexu důvěryhodnosti výsledky předpovídají, ţe společnost spěje k bankrotu. 

Soustavou ukazatelů tak byly potvrzeny i negativní výsledky analýzy jednotlivých 

poměrových ukazatelů. 

 

3.4.6 Srovnání s oborovým průměrem 

Pomocí Benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů
10

 bylo  

pro analyzovaný podnik vytvořeno srovnání, jak si stojí v porovnání s konkurenčními 

společnostmi podnikajícími ve stejném odvětví. Následující tabulka obsahuje vybrané 

výsledky diagnózy analyzovaného podniku. 

 

Tabulka č. 22: Srovnání s oborovým průměrem za období let 2005 – 2008 [%] 

 

Zdroj: vlastní zpracování za pouţití systému finančních indikátorů INFA 

 

Při srovnání analyzovaného podniku s oborovým průměrem je nutné upozornit  

na výsledky běţné likvidity. Z tabulky je patrné, ţe oproti odvětví je na tom společnost 

KOVOSTEEL, s.r.o. špatně. I přes to, ţe v tomto druhu odvětví podnikání se vyskytují 

společnosti kapitálově těţkého typu a tudíţ mají aktiva vázána především ve stálých 

aktivech, konkrétněji v dlouhodobém hmotném majetku. Konkurenční podniky nejen, 

                                                 

 

10
 Zdroj: MPO | Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA [online]. 2011 [cit. 

2011-05-02]. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-

ministerstvo/ebita/>. 

2005 2006 2007 2008

odvětví 1,11       9,00       7,98       18,95       

KOVOSTEEL, s.r.o. 28,75       50,19       32,88       24,07       

odvětví 2,22       6,31       5,21       14,55       

KOVOSTEEL, s.r.o. 7,05       16,86       12,42       12,53       

odvětví 44,10       73,38       73,01       79,00       

KOVOSTEEL, s.r.o. 81,85       81,85       80,01       95,92       

odvětví 1,56       1,79       0,98       1,27       

KOVOSTEEL, s.r.o. 0,74       0,80       0,61       0,46       

Ukazatele 

 Rentabilita vlastního 

 kapitálu

 Cizí zdroje/zisk

 Běţná likvidita

 EBIT/aktiva
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ţe mají vyšší schopnost uhradit své závazky hodnotou svého oběţného majetku, ale 

dokonce nadbytečnou, kdeţto analyzovaný podnik na počátku sledovaného období 

pouze z 80 %. S postupem času se navíc hodnota ukazatele sniţuje. 

 

3.5 Výsledky hodnocení finanční analýzy 

Provedená finanční analýza společnosti KOVOSTEEL, s.r.o. v období 2005 – 2009 

odhalila určité nedostatky, které činnost podniku nepříznivě ovlivňují, ale také příznivé 

hodnoty, které ukazují efektivní hospodaření s majetkem. Pro výpočet všech ukazatelů 

byl zvolen Visual Basic, v jehoţ prostředí byly naprogramovány vzorce pro výpočet. 

Z výsledku jednotlivých ukazatelů pak vyplývají následující závěry. 

 

Nejprve byla provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy, která sledovala 

změny jednotlivých poloţek aktiv a pasiv. Po vypracování této analýzy bylo zjištěno, ţe 

společnost vlastní převáţně stálá aktiva, jejíţ hodnota se v čase postupně zvyšuje, tudíţ 

lze tuto společnost povaţovat za kapitálově těţší. Největší podíl stálých aktiv zabírá 

dlouhodobý hmotný majetek. Hodnota oběţných aktiv ve sledovaném období vzrostla. 

Prudký pokles oběţných aktiv byl zaznamenán pouze v roce 2008, kdy společnost 

sníţila hodnotu zásob a krátkodobých pohledávek. V posledním roce se však výrazně 

navýšila hodnota krátkodobých pohledávek, tudíţ celkový vývoj oběţného majetku je 

kladný. 

 

Analýza pasiv odhalila, ţe společnost je financována především z cizích zdrojů. Podnik 

vyuţívá především krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Nejvyššího zadluţení  

ve sledovaném období společnost dosáhla v roce 2005, kdy poměr vlastních a cizích 

zdrojů byl 20 % ku 80 %. V dalších letech dochází k postupnému nárůstu vyuţívání 

vlastních zdrojů. Na tento nárůst má vliv také navyšující se výsledek hospodaření. 

 

Po provedení horizontální analýzy tokových veličin výkazu zisku a ztráty lze vyčíst, ţe 

trţby za prodej zboţí, výrobků a sluţeb se ve sledovaném období zvyšovaly. V prvních 

čtyřech letech dosahovaly velkého nárůstu trţby za prodej zboţí, které se v posledním 

roce velmi sníţily. Tento pokles z části vyrovnala navýšená hodnota trţeb za vlastní 

výrobky a sluţby. Naprosto stejný vývoj jako trţby za prodej zboţí je i u přidané 
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hodnoty. Sníţená hodnota výnosů byla důvodem pro pokles výsledku hospodaření 

z provozní činnosti a výsledného výsledku hospodaření v roce 2009. 

 

Hodnoty rozdílových ukazatelů vypovídají o tom, ţe společnost není schopna hradit své 

závazky ve sledovaném období. Hodnoty ukazatele čistých pohotových prostředků se 

pohybují v záporných číslech, hlavně díky tomu, ţe společnost nemá dostatečný objem 

finančních prostředků v pokladně a na bankovních účtech, přestoţe se jejich hodnota za 

sledované období postupně zvyšovala. 

 

Výsledky ukazatelů rentability ukazují, ţe společnost se neustále vyvíjí a je rentabilní. 

Hodnoty ukazatelů se v čase postupně sniţují, ale stále se pohybují okolo doporučených 

hodnot. 

 

Provedená analýza ukazatelů aktivity odhalila, ţe společnost nevhodně vyuţívá svá 

aktiva. Obrátka celkových a stálých aktiv se postupně sniţuje kvůli zvyšování stálých 

aktiv a ke konci sledovaného období nedosahuje doporučených hodnot. Doba obratu 

zásob se pohybuje nad hodnotou 20, coţ se dá povaţovat za dobrý výsledek, podnik by 

však měl brát v potaz nepříznivou zvyšující se tendenci tohoto ukazatele. Taktéţ doba 

obratu krátkodobých pohledávek a závazků z obchodního styku se ve sledovaném 

období zvyšuje. Poklesu těchto ukazatelů bylo dosaţeno v roce 2008, avšak 

v následujícím roce doba obratu stoupla a společnost nyní čeká více neţ 100 dní  

na platbu svým dodavatelům, taktéţ na peníze od svých odběratelů. Pozitivní na této 

skutečnosti je pouze to, ţe doba obratu krátkodobých pohledávek je ve sledovaném 

období niţší, neţ doba obratu krátkodobých závazků, tudíţ za své pohledávky dostane 

zaplaceny dříve, neţ splatí své závazky. 

 

Likvidita značí platební schopnost podniku. Po provedení analýzy ukazatelů likvidity 

bylo zjištěno, ţe společnost není schopna svými aktivy hradit krátkodobé závazky. 

Taktéţ pohotová a okamţitá likvidita nedosahují doporučených hodnot. Důvodem je 

příliš nízký krátkodobý finanční majetek společnosti, který nestačí pokrýt krátkodobé 

závazky.  
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Ukazatele zadluţenosti odhalily, ţe společnost je zadluţena cizími zdroji. Na celkové 

zadluţenosti se nejvíce podílí krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Na začátku 

sledovaného období dosahovala zadluţenost 80 %, v jejím průběhu se však hodnoty 

postupně sniţovaly, v roce 2009 se blíţí hranici 60 %. Toto sníţení má za následek 

především postupně se zvyšující výsledek hospodaření. 

 

Produktivita práce měřená pomocí přidané hodnoty se ve sledovaném období postupně 

zvyšovala, coţ je příznivý výsledek pro podnik. V roce 2009 dosahovala produktivita 

nejvyšších hodnot za celé sledované období. 

 

Výsledky souhrnných indexů odhalily problémy zjištěné výpočtem jednotlivých 

ukazatelů. V období 2005 – 2007 se společnost udrţovala v šedé zóně, coţ pro ni 

nebylo ekonomicky nejvýhodnější, ale na druhou stranu nebyla ohroţena váţnými 

finančními problémy. V následujících letech však hodnota sledovaných indexů klesla a 

její finanční situace se zhoršila.  

 

Z výsledků provedené finanční analýzy lze soudit, ţe společnost se nachází v nepříliš 

dobré finanční situaci. Této skutečnosti nejvíce přispívá nízká likvidita a zadluţenost 

bankovními úvěry a krátkodobými závazky. 
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4 Návrhy na zlepšení finanční situace a jejich přínosy 

Na základě výsledků finanční analýzy provedené v předchozí kapitole bylo zjištěno 

několik nedostatků, které by se společnost KOVOSTEEL, s.r.o. měla pokusit odstranit. 

V této části bakalářské práce jsou formulovány návrhy, které by měly vést ke zlepšení 

finanční situace podniku v následujících letech.  

 

4.1 Formulace návrhů 

Návrhy vznikly na základě posouzení finanční situace analyzované společnosti. 

 

Řízení odběratelských vztahů 

Provedená finanční analýza odhalila problém dlouhé doby obratu krátkodobých 

pohledávek. Řešením této skutečnosti je kvalitní řízení odběratelských vztahů, které 

spočívá v podrobné analýze odběratelů. Pro společnost by bylo výhodné vytvořit si 

databázi (například prostřednictvím nástroje VBA) všech svých odběratelů, u kterých 

by se na základě předešlé zkušenosti či referencí zjistilo, zda jsou schopni dostát včas 

svým závazkům. Odběratelé by byli v databázi rozčleněni dle likvidnosti, popřípadě 

solventnosti, aby se do budoucna předešlo zvyšování doby obratu krátkodobých 

pohledávek. Odběratelé, u kterých bylo zjištěno nedodrţování termínů splatnosti faktur, 

bude např. zkrácena doba splatnosti faktury nebo poţadována záloha či celá platba 

předem. Navíc databáze ušetří společnosti čas při výběru odběratele a také přinese 

menší riziko pro společnost v oblasti peněţních prostředků. Kdyţ bude podnik vědět, ţe 

daný odběratel ji platí řádně a včas, nemusí se obávat, ţe o své finanční prostředky 

přijde. 

 

Společnost by se měla zaměřit především na ty odběratele, kteří jsou finančně 

spolehliví. Získá tím jistotu, ţe dostane včas zpět své finanční prostředky za poskytnuté 

výrobky a sluţby. U špatně vymahatelných pohledávek je moţnost vyuţít 

faktoringových sluţeb externích inkasních společností. 

 

Snížení zadluženosti snížením závazků 

Dlouhodobě se společnost snaţí sniţovat cizí zdroje. Společnost KOVOSTEEL, s.r.o. se 

na počátku sledovaného období potýkala s vysokou zadluţeností okolo 80 %. 
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Zadluţenost se v průběhu sledovaných let podařilo sníţit, avšak stále je vyšší neţ 50 %. 

To pro podnik není příznivé, neboť při vyšší zadluţenosti věřitelé váhají při 

poskytování úvěru a poţadují vyšší úroky. Podnik by se měl snaţit i nadále zadluţenost 

sniţovat.  

 

Ukazatel aktivity, konkrétně doba obratu krátkodobých závazků, a ukazatele likvidity 

odhalily zadluţení společnosti krátkodobými závazky. Při porovnání krátkodobých 

závazků z obchodního styku a krátkodobého finančního majetku je patrné, ţe společnost 

nemá dostatek peněţních prostředků pro splacení svých závazků. Navíc doba obratu 

krátkodobých závazků se neustále zvyšuje. Kladně lze hodnotit pouze skutečnost, ţe 

doba obratu krátkodobých pohledávek je kratší neţ doba obratu krátkodobých závazků, 

tudíţ podnik čerpá levný obchodní úvěr. Společnost by měla neustále sledovat své 

závazky vůči dodavatelům a udrţovat si mezi svými obchodními partnery dobré 

obchodní jméno. Za včasné placení svých závazků ji mohou být od smluvních partnerů 

poskytnuty lepší obchodní podmínky, např. delší doba splatnosti faktur. Bylo by 

vhodné, kdyby společnost provedla i u těchto obchodních partnerů podrobnou analýzu, 

popřípadě si sestavila podobnou databázi dodavatelů s podrobnými informacemi. Měla 

by sledovat, zda ji dodavatelé dodávají kvalitní materiál, ve smluvených termínech. 

Také by měla podrobně sledovat cenu a kvalitu dodávaného zboţí. Tyto skutečnosti 

pomohou vrcholovému managementu ušetřit čas při rozhodování a volbě mezi 

obchodními partnery a tím i ušetřit finanční prostředky. Dále budou slouţit jako 

podpora při rozhodování o uskutečnění zakázky. 

 

Řízení platební schopnosti 

S krátkodobými závazky souvisí i platební schopnost. Při jejím výpočtu se vyuţívá 

hodnot krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů a výpomocí, které 

tvoří převáţnou část cizích zdrojů, tzn. zadluţenosti podniku. Zlepšení platební 

schopnosti lze řešit například zvýšením hodnot oběţných aktiv. Vedení společnosti 

musí být obeznámeno, jaké mnoţství finančních prostředků má k dispozici, kolik bude 

potřebovat pro financování své činnosti a pro jaké účely mají být finanční prostředky 

rozděleny. Důleţitým krokem je postupné navyšování peněţních prostředků, peněz 

v pokladně a na bankovních účtech, které zvýší ukazatele likvidity a také hodnoty 
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ukazatele čistých pohotových prostředků. Navýšení hodnoty krátkodobého finančního 

majetku můţe mít za následek zrychlení doby obratu pohledávek. S oblastí likvidity 

úzce souvisí řízení pohledávek, které je popsáno výše. 

 

Oblast snižování nákladů 

V oblasti sniţování nákladů je moţné zaměřit se na více oblastí, jako je např. úspora 

energie, analýza dodavatelských podmínek, efektivní produktivita zaměstnanců.  

 

Jak jiţ bylo zmíněno, ke zlepšení dodavatelských podmínek můţe přispět podrobná 

analýza dodavatelských partnerů. V databázi budou zaznamenány podrobné údaje  

o kaţdém dodavateli, rychlosti a kvalitě dodávaného materiálu a zboţí. Tyto informace 

pomohou vrcholovému managementu při rozhodování o volbě dodavatele a poskytování 

zakázek. Cílem analýzy je sníţení vynaloţených nákladů na prodané zboţí, na konci 

období pak zvýšení provozního výsledku hospodaření. 

 

Další moţnou oblastí, jak sníţit náklady, je analyzovat produktivitu zaměstnanců. 

V posledním sledovaném roce společnost zaměstnávala v průměru 95 zaměstnanců. 

Management společnosti by se měl zajímat o to, zda zaměstnanci pracují efektivně, zda 

nedochází k vyuţití zaměstnance pouze částečně, popřípadě, zda by nebylo výhodnější 

obsadit určité pozice na částečný pracovní úvazek. Společnost se můţe zaměřit také na 

to, zda neplýtvá svými peněţními prostředky na vyplácení odměn a prémií svým 

zaměstnancům. Kaţdý zaměstnanec plněním svých povinností přispívá k dosaţení 

celkových cílů podniku. Na tom, jak budou cíle splněny, závisí i bonusové finanční 

ohodnocení zaměstnance. Společnost si musí být vědoma toho, co je nejvýhodnější 

odměnou pro zaměstnance a tudíţ jeho největší motivací. 

 

V souvislosti s úsporou mzdových nákladů je vhodné vytvořit dotazníkové šetření, díky 

kterému se zjistí, o jaké motivační odměny mají zájem zaměstnanci podniku. Návrh 

dotazníku je uveden v příloze č. 6. Dotazník byl vytvořen v MS Office prostřednictvím 

nástroje VBA a pomocí algoritmů jej lze naprogramovat přímo pro potřeby dané 

společnosti.  
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Po vyhodnocení dotazníku bude mít management společnosti k dispozici podklady 

k efektivnímu řízení zaměstnanců v rámci motivačních programů. Díky tomu nebude 

docházet k plýtvání finančních prostředků společnosti, které se odrazí ve sníţení 

mzdových nákladů, v celkovém důsledku pak ve výsledku hospodaření. 

 

Zefektivnění propagace pomocí webové prezentace 

Společnost KOVOSTEEL, s.r.o. má vytvořené webové stránky 

http://www.kovosteel.cz/cs, pomocí kterých propaguje svou činnost jak v České 

republice, tak v zahraničí. Byla provedena analýza zdrojového kódu
11

, která odhalila 

nedostatky webových stránek (získáno 75 bodů ze 100). 

 

Analýza webových stránek odhalila přednosti: správně vyplněný titulek, autor a 

popisek, zdrojový kód má optimální velikost, text je kvalitně strukturován do odstavců, 

stránky obsahují 42 interních odkazů. Avšak na stránce se objevují také nedostatky. 

Webová stránka obsahuje velice málo slov, není validní a obsahuje 16 html chyb. Tato 

skutečnost má za následek, ţe se uţivateli nemusí správně, popřípadě vůbec zobrazit 

webová stránka. Na stránce se vyskytují netextové prvky bez alternativního popisu 

(především obrázky), tzn. tyto elementy se nezobrazují ve všech zařízeních a 

prohlíţečích. Nedostatky zdrojového kódu mohou mít za následek nesprávné zobrazení 

informací, tudíţ společnost můţe přicházet vlivem nedostatečné prezentace  

o potencionální zákazníky, a tím se připravovat o moţnost (zvyšovat pozitivní) 

výsledek hospodaření. 

 

Návrhem na toto řešení je odstranění chyb webové prezentace ve zdrojovém kódu a tím 

zlepšení pro pozici v seo vyhledávání. 

 

4.2 Zhodnocení přínosů práce 

Provedená analýza finanční situace společnosti KOVOSTEEL, s.r.o. odhalila negativní 

vývoj v určitých oblastech hospodaření. V předešlé podkapitole byla navrţena řešení, 

                                                 

 

11
 Zdroj: Analýza zdrojového kódu www stránek - SEO Servis [online]. 2011 [cit. 2011-05-02]. SEO 

servis - optimalizace pro vyhledávače. Dostupné z WWW: <http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/>. 
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která by měla nepříznivou situaci zmírnit. Oblasti řešení jsou zaměřena na vysokou 

zadluţenost, nízkou likviditu, řízení pohledávek a závazků a webovou prezentaci. Tyto 

návrhy lze povaţovat za náznak řešení vzniklých problémů. 

 

Po vyuţití a realizaci návrhů by se měla společnost přiblíţit situaci, ve které se 

nacházela na začátku sledovaného období, kdy byla její finanční situace stabilnější.  

 

Ke zjištění budoucí situace můţe společnosti pomoci i program v prostředí VBA, který 

je naprogramován pro posouzení finanční situace za pětileté období.  
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Závěr 

V předloţené bakalářské práci bylo provedeno zhodnocení finanční situace podniku 

KOVOSTEEL, s.r.o. v období let 2005 – 2009 prostřednictvím vybraných ukazatelů 

finanční analýzy vypočtených v programovém prostředí MS Excel a to skrze nástroj 

Visual Basic. 

 

Nejprve byly v praktické části shrnuty základní údaje o podniku. Poté byl vytvořen 

program v programovém prostředí MS Excel skrze nástroj Visual Basic pro výpočet 

vybraných ukazatelů a jeho prostřednictvím byla vypracována analýza absolutních, 

tokových, rozdílových a poměrových ukazatelů. Na závěr bylo posouzeno souhrnné 

hospodaření podniku prostřednictvím soustav ukazatelů a porovnání vybraných 

ukazatelů podniku s ukazateli konkurenčních společností působících ve stejném oboru. 

Díky získaným hodnotám z vypočtených ukazatelů bylo moţné formulovat návrhy a 

opatření vedoucí ke zlepšení stávající situace podniku. 

 

Prostřednictvím vypočteným ukazatelům bylo zjištěno, ţe společnost se v prvních třech 

letech sledovaného období nacházela v dobré finanční situaci. To potvrdil i ukazatel 

důvěryhodnosti českého podniku IN(05). Podnik v daném období sice měl určité 

problémy, ale nebyly závaţné. V následujících dvou letech se však výsledky vybraných 

ukazatelů sníţily a podnik se dostal do tíţivé finanční situace. Sice dosahoval 

ziskovosti, ale jeho platební schopnost byla nízká. Tato skutečnost je pro podnik 

nepříjemná, neboť není schopen včas platit své závazky vůči dodavatelům a jiným 

subjektům. 

 

Cíl práce, který byl definován na začátku předloţené bakalářské práce, byl splněn. Byla 

navrţena opatření vedoucí ke zmírnění zjištěných nedostatků. Pokud se společnost 

rozhodne vyuţít předloţené návrhy, měly by jí pomoci jak ke zlepšení její finanční, tak 

i celkové situace. 
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 Program Finanční analýza se nachází na přiloţeném CD 



 

ROZVAHA

(BILANCE)

( v celých tisících Kč )

AKTIVA řád

b c 2005 2006 2007 2008 2009

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 115 800 187 697 269 070 266 327 342 230

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 83 916 119 660 184 126 216 807 232 449

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 98 293 547 384 256

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 0

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 0

3 Software 007 98 0 174 196 36

4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 0

5 Goodwill 009 0 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 293 240 188 135

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 132 0 85

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 83 757 119 317 183 529 206 061 212 335

B. II. 1 Pozemky 014 9 437 36 488 47 084 43 005 43 500

2 Stavby 015 36 897 41 764 73 933 79 806 85 933

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 36 820 39 940 41 771 72 028 66 520

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 0

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 0

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 614 1 125 14 312 11 223 16 182

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 6 429 0 200

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 0

B. Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 50 50 50 10 361 19 858

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 50 50 50 10 361 14 418

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 5 440

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 0

4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 0

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 0

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 29 183 65 090 80 949 43 207 107 695

C. I. Zásoby   (ř.33 až 38) 032 14 230 25 907 32 124 20 864 21 671

C. I. 1 Materiál 033 207 292 861 1 088 1 078

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 0

3 Výrobky 035 0 0 0 497 1 090

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 4 4 4 4 4

5 Zboţí 037 14 018 25 611 31 258 19 275 19 499

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0 3 167

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 0

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky, členy druţstva  a za účastníky sdruţení 043 0 0 0 0 0

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 0

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 0

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 3 167

8 Odloţená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 18 636 38 070 46 833 19 787 76 277

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 16 078 36 661 40 983 12 363 61 802

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 0

4 Pohledávky za společníky, členy druţstva  a za účastníky sdruţení 052 0 0 0 0 0

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 0

6 Stát - daňové pohledávky 054 1 266 0 0 5 096 1 916

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 1 286 292 676 582 759

8 Dohadné účty aktivní 056 6 0 4 000 0 0

9 Jiné pohledávky 057 0 1 116 1 174 1 746 11 750
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C. IV. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 -3 683 1 113 1 992 2 556 6 630

C. IV. 1 Peníze 059 1 130 1 089 1 942 1 801 1 101

2 Účty v bankách 060 -4 814 23 50 755 5 529

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 0

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 0

D. I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 2 702 2 948 3 995 6 313 2 086

D. I. 1 Náklady příštích období 064 2 702 2 879 3 566 2 968 1 770

2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 0

3 Příjmy příštích období 066 0 69 430 3 345 316



 

Příloha č. 2 – Rozvaha – pasiva  

 

ROZVAHA

(BILANCE)

( v celých tisících Kč )

PASIVA řád

b c 2005 2006 2007 2008 2009

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 86 + 119) 067 115 800 187 697 269 070 266 327 342 230

A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85 ) 068 19 947 49 282 73 417 110 178 133 307

A. I. Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 069 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1 Základní kapitál 070 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 0 0 0

3 Změny základního kapitálu 072 0 0 0 0 0

A. II. Kapitálové fondy   (ř. 74 až 78) 073 151 4 751 4 751 15 052 24 426

A. II. 1 Emisní áţio 074 0 0 0 0 0

2 Ostatní kapitálové fondy 075 151 4 751 4 751 4 751 4 751

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 0 10 311 19 675

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077 0 0 0 0 0

5 Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 0 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  (ř. 80 + 81 ) 079 100 100 100 178 196

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 100 100 100 100 100

2 Statutární a ostatní fondy 081 0 0 0 78 96

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 83 + 84) 082 12 961 18 696 43 431 67 416 93 916

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 083 12 961 18 696 43 431 67 416 93 916

2 Neuhrazená ztráta minulých let 084 0 0 0 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 5 735 24 734 24 136 26 522 13 769

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

B. Cizí zdroje      (ř. 86 + 92 + 103 + 115) 086 95 717 138 109 195 279 155 862 208 704

B. I. Rezervy   (ř. 88 až 91) 087 28 797 25 549 20 950 10 159 10 000

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 28 797 25 549 20 950 10 159 10 000

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 089 0 0 0 0 0

3 Rezerva na daň z příjmů 090 0 0 0 0 0

4 Ostatní rezervy 091 0 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky  (ř. 93 až 102) 092 11 949 6 427 2 482 3 972 11 577

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 093 0 0 0 0 0

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 094 0 0 0 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 095 0 0 0 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům druţstva  a k účastníkům sdruţení 096 0 0 0 0 0

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0 0 0 0 0

6 Vydané dluhopisy 098 0 0 0 0 0

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0 0 0 0 0

8 Dohadné účty pasívní 100 0 0 0 0 0

9 Jiné závazky 101 10 309 3 959 0 0 6 094

10 Odloţený daňový závazek 102 1 641 2 469 2 482 3 972 5 483

B. III. Krátkodobé závazky  (ř. 104 až 114) 103 34 090 65 791 88 327 57 884 103 912

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104 21 207 46 246 60 106 24 022 61 121

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 105 0 0 0 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 106 0 0 0 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům druţstva  a k účastníkům sdruţení 107 9 958 9 758 21 271 30 151 30 620

5 Závazky k zaměstnancům 108 876 1 183 1 917 2 021 1 464

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 475 713 1 090 1 128 1 147

7 Stát - daňové závazky a dotace 110 519 6 970 3 525 241 9 289

8 Kratkodobé přijaté zálohy 111 757 674 40 19 25

9 Vydané dluhopisy 112 0 0 0 0 0

10 Dohadné účty pasivní 113 167 182 241 301 228

11 Jiné závazky 114 131 66 138 0 18

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 116 až 118) 115 20 881 40 341 83 519 83 847 83 215

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 116 20 481 24 914 38 722 47 917 35 110

2 Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 15 427 43 797 35 930 40 173

3 Krátkodobé finanční výpomoci 118 400 0 1 000 0 7 932

C. I. Časové rozlišení  (ř. 120 + 121) 119 136 307 374 287 219

C. I. 1 Výdaje příštích období 120 106 283 374 287 219

2 Výnosy příštích období 121 29 24 0 0 0

61 91 132 137 96

 Sídlo účetní jednotky

25548034

Poznámka: Počet pracovníků v jednotlivých letech: 

a

ozn. účetní období

 Obchodní firma

KOVOSTEEL, s. r. o. 

Brněnská 1372,

686 03 Staré Město

IČ



 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(výsledovka)

( v celých tisících Kč )

NÁKLADY A VÝNOSY řád

b c 2005 2006 2007 2008 2009

Trţby za prodej zboţí 01 211 427 317 657 374 989 394 918 178 460

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 02 133 204 193 041 256 206 250 218 99 279

Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 78 223 124 617 118 783 144 699 79 181

Výkony  (ř. 05+06+07) 04 15 370 21 220 59 455 34 467 112 149

II. 1 Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 05 15 284 21 033 58 115 32 535 108 685

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 0 484 579

3 Aktivace 07 86 187 1 340 1 448 2 885

B. Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 54 663 73 520 111 733 86 587 113 693

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09 12 762 14 561 22 322 22 512 18 376

B. 2 Sluţby 10 41 901 58 959 89 411 64 075 95 317

Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 38 930 72 316 66 505 92 580 77 637

C. Osobní náklady 12 19 939 24 040 38 127 45 203 34 089

C. 1 Mzdové náklady 13 14 483 17 467 27 725 32 804 25 173

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a druţstva 14 0 0 0 0 0

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 5 056 6 084 9 676 11 473 8 279

C. 4 Sociální náklady 16 400 489 727 926 637

D. Daně a poplatky 17 195 267 430 561 374

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 12 146 14 889 18 923 21 790 18 644

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

(ř. 20+21 )
19 1 997 0 2 544 4 885 1 421

III. 1 Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 997 0 192 4 411 1 350

2 Trţby z prodeje materiálu 21 0 0 2 352 474 71

F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

(ř. 23+24 )
22 116 0 136 4 340 1 322

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 116 0 136 4 340 1 322

F. 2 Prodaný materiál 24 0 0 0 0 0

G. Změna stavu rezerv a opravných poloţek v provozní oblasti a 25 -376 -2 256 -4 606 -9 158 -1 296

Ostatní provozní výnosy 26 1 201 1 269 3 787 2 031 1 439

H. Ostatní provozní náklady 27 1 357 1 831 4 251 3 959 4 545

Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0

Provozní výsledek hospodaření 30 8 751 34 814 15 574 32 801 22 819

Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 0 0 67

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 67

VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

( ř. 34 + 35 + 36)
33 0 0 0 0 0

VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních 34 0 0 0 0 0

VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 0 0 0

VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 0 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0

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

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

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

Výnosové úroky 42 2 0 92 2 131

N. Nákladové úroky 43 1 155 1 422 3 240 5 717 5 430

Ostatní finanční výnosy 44 10 73 100 554 496

O. Ostatní finanční náklady 45 290 430 773 1 297 878

Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0

Finanční výsledek hospodaření 48 -1 434 -1 778 -3 821 -6 458 -5 681

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 1 582 8 301 2 745 5 245 3 369

Q. 1      -splatná 50 894 7 473 2 731 3 756 1 858

Q. 2      -odloţená 51 688 828 14 1 490 1 511

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 5 735 24 734 9 007 21 097 13 769

Mimořádné výnosy 53 0 0 28 200 6 794 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0 8 421 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 4 650 1 370 0

S. 1      -splatná 56 0 0 4 650 1 370 0

S. 2      -odloţená 57 0 0 0 0 0

 Sídlo účetní jednotky

25548034

**

 Obchodní firma

KOVOSTEEL, s. r. o. 

Brněnská 1372,

686 03 Staré Město

IČ

ozn.

A.

účetní období

XIII.

X.

III.

IV.

V.

*

VI.

IX.

XI.

XII.

*

I.

+

II.

+

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty  



 

 

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0 15 128 5 425 0

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

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 60 5 735 24 734 24 136 26 522 13 769

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 7 317 33 036 31 531 33 137 17 138

230 007 340 219 469 167 443 651 294 163

***

Poznámka: Celkové výnosy v jednotlivých letech

****

*



 

Příloha č. 4 – Přehled o peněžních tocích Cash flow 

 

CASH FLOW

(přehled o peněžních tocích)

( v celých tisících Kč )

2005 2006 2007 2008 2009

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 6634 -3 683 1 113 1 992 2 556

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běţné činnosti před zdaněním 7 317 33 035 11 752 26 342 17 138

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -5 462 26 573 50 311 -495 -15 943

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -3 722 -20 855 -45 487 -10 820 3 030

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -1 133 -922 -3 945 11 879 16 987

F. -10 317 4 796 879 564 4 074

R. -3 683 1 113 1 992 2 556 6 630

CASH FLOWozn.

 Obchodní firma

KOVOSTEEL, s. r. o. 

Brněnská 1372,

686 03 Staré Město

IČ

účetní období

 Sídlo účetní jednotky

25548034

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Peněžní toky z investiční činnosti

Peněžní toky z finančních činností



 

Příloha č. 5 – Zdrojový kód programu pro výpočet vybraných ukazatelů 

Private Sub CommandButton1_Click() 

'SEKCE 1a - HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

ROZVAHY 

For rok1 = 6 To 9 

'HA - Rozvaha 

'Období HA - Rozvaha 

Worksheets("FA").Cells(4, rok1 - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok1).Value & 

"/" & Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok1 + 

1).Value 

'Aktiva 

Worksheets("FA").Cells(5, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("Aktiva").Cells(11, rok1 + 1).Value 

- Worksheets("Aktiva").Cells(11, rok1).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, rok1).Value * 

100 

'Stálá aktiva 

Worksheets("FA").Cells(6, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("Aktiva").Cells(13, rok1 + 1).Value 

- Worksheets("Aktiva").Cells(13, rok1).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(13, rok1).Value * 

100 

'Oběţná aktiva 

Worksheets("FA").Cells(7, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("Aktiva").Cells(41, rok1 + 1).Value 

- Worksheets("Aktiva").Cells(41, rok1).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(41, rok1).Value * 

100 

'Zásoby 

Worksheets("FA").Cells(8, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("Aktiva").Cells(42, rok1 + 1).Value 

- Worksheets("Aktiva").Cells(42, rok1).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(42, rok1).Value * 

100 

'Krátkodobé pohledávky 

Worksheets("FA").Cells(9, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("Aktiva").Cells(58, rok1 + 1).Value 

- Worksheets("Aktiva").Cells(58, rok1).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(58, rok1).Value * 

100 

'Vlastní kapitál 

Worksheets("FA").Cells(10, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("Pasiva").Cells(12, rok1 + 1).Value 

- Worksheets("Pasiva").Cells(12, rok1).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(12, rok1).Value * 

100 

'Cizí zdroje 

Worksheets("FA").Cells(11, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("Pasiva").Cells(31, rok1 + 1).Value 

- Worksheets("Pasiva").Cells(31, rok1).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(31, rok1).Value * 

100 

'Krátkodobé závazky 

Worksheets("FA").Cells(12, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("Pasiva").Cells(48, rok1 + 1).Value 

- Worksheets("Pasiva").Cells(48, rok1).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(48, rok1).Value * 

100 

'Bankovní úvěry a výpomoci 

Worksheets("FA").Cells(13, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("Pasiva").Cells(60, rok1 + 1).Value 

- Worksheets("Pasiva").Cells(60, rok1).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(60, rok1).Value * 

100 

Next 

har = MsgBox("Výpočet proběhl úspěšně a data 

jsou uloţena v sešitu na listu FA.", 

vbInformation) 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton10_Click() 

'SEKCE 3 - ROZDÍLOVÉ UKAZATELE 

For rok = 6 To 10 

'obdobi RU 

Worksheets("FA").Cells(40, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok).Value 

'ČPK 

Worksheets("FA").Cells(41, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(41, rok).Value - 

(Worksheets("Pasiva").Cells(48, rok).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(62, rok).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(63, rok).Value) 

'ČPP 

Worksheets("FA").Cells(42, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(69, rok).Value + 

Worksheets("Aktiva").Cells(70, rok).Value - 

(Worksheets("Pasiva").Cells(48, rok).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(62, rok).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(63, rok).Value) 

Next 

ru = MsgBox("Výpočet proběhl úspěšně a data 

jsou uloţena v sešitu na listu FA.", 

vbInformation) 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

'SEKCE 2 - VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

For rok = 6 To 10 

'obdobi VA 

Worksheets("FA").Cells(30, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok).Value 

'Stála aktiva 

Worksheets("FA").Cells(31, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(13, rok).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, rok).Value * 

100 

'Zásoby 

Worksheets("FA").Cells(32, rok - 3) = 

Worksheets("Aktiva").Cells(42, rok).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, rok).Value * 

100 

'Krátkodobé pohledávky 



 

Worksheets("FA").Cells(33, rok - 3) = 

Worksheets("Aktiva").Cells(58, rok).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, rok).Value * 

100 

'Krátkodobý finanční majetek 

Worksheets("FA").Cells(34, rok - 3) = 

Worksheets("Aktiva").Cells(68, rok).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, rok).Value * 

100 

'Vlastní kapitál 

Worksheets("FA").Cells(35, rok - 3) = 

Worksheets("Pasiva").Cells(12, rok).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, rok).Value * 

100 

'Cizí zdroje 

Worksheets("FA").Cells(36, rok - 3) = 

Worksheets("Pasiva").Cells(31, rok).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, rok).Value * 

100 

Next 

va = MsgBox("Výpočet proběhl úspěšně a data 

jsou uloţena v sešitu na listu FA.", 

vbInformation) 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton3_Click() 

'SEKCE 4 -POMĚROVÉ UKAZATELE 

For rok = 6 To 10 

'SEKCE 4a - UKAZATELE RENTABILITY 

'Období ukazatele rentability 

Worksheets("FA").Cells(46, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok).Value 

'ROA 

Worksheets("FA").Cells(47, rok - 3).Value = 

Worksheets("Pasiva").Cells(29, rok).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, rok).Value * 100 

'ROE 

Worksheets("FA").Cells(48, rok - 3).Value = 

Worksheets("Pasiva").Cells(29, rok).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(12, rok).Value * 100 

'ROS 

Worksheets("FA").Cells(49, rok - 3).Value = 

Worksheets("Pasiva").Cells(29, rok).Value / 

(Worksheets("VZZ").Cells(11, rok).Value + 

Worksheets("VZZ").Cells(15, rok).Value) * 100 

 

'SEKCE 4b - UKAZATELE AKTIVITY 

'Období ukazatele aktivity 

Worksheets("FA").Cells(51, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok).Value 

'Obrat celkových aktiv 

Worksheets("FA").Cells(52, rok - 3).Value = 

(Worksheets("VZZ").Cells(11, rok).Value + 

Worksheets("VZZ").Cells(15, rok).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, rok).Value 

'Obrat stálých aktiv 

Worksheets("FA").Cells(53, rok - 3).Value = 

(Worksheets("VZZ").Cells(11, rok).Value + 

Worksheets("VZZ").Cells(15, rok).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(13, rok).Value 

'Doba obratu zásob 

Worksheets("FA").Cells(54, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(42, rok).Value / 

((Worksheets("VZZ").Cells(11, rok).Value + 

Worksheets("VZZ").Cells(15, rok).Value) / 360) 

'Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Worksheets("FA").Cells(55, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(59, rok).Value / 

((Worksheets("VZZ").Cells(11, rok).Value + 

Worksheets("VZZ").Cells(15, rok).Value) / 360) 

'Doba obratu krátkodobých závazků 

Worksheets("FA").Cells(56, rok - 3).Value = 

Worksheets("Pasiva").Cells(49, rok).Value / 

((Worksheets("VZZ").Cells(12, rok).Value + 

Worksheets("VZZ").Cells(18, rok).Value) / 360) 

 

'SEKCE 4c - UKAZATELE LIKVIDITY 

'Období ukazatele likvidity 

Worksheets("FA").Cells(58, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok).Value 

'Běţná likvidita 

Worksheets("FA").Cells(59, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(41, rok).Value / 

(Worksheets("Pasiva").Cells(48, rok).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(62, rok).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(63, rok).Value) 

'Pohotová likvidita 

Worksheets("FA").Cells(60, rok - 3).Value = 

(Worksheets("Aktiva").Cells(41, rok).Value - 

Worksheets("Aktiva").Cells(42, rok).Value) / 

(Worksheets("Pasiva").Cells(48, rok).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(62, rok).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(63, rok).Value) 

'Okamţitá likvidita 

Worksheets("FA").Cells(61, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(68, rok).Value / 

(Worksheets("Pasiva").Cells(48, rok).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(62, rok).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(63, rok).Value) 

 

'SEKCE 4d - UKAZATELE ZADLUŢENOSTI 

'Období ukazatele zadluţenosti 

Worksheets("FA").Cells(63, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok).Value 

'Celková zadluţenost 

Worksheets("FA").Cells(64, rok - 3).Value = 

(Worksheets("Pasiva").Cells(31, rok).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(64, rok).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, rok).Value * 100 

'Koeficient samofinancování 

Worksheets("FA").Cells(65, rok - 3).Value = 

Worksheets("Pasiva").Cells(12, rok).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, rok).Value 

'Doba splácení dluhů 

Worksheets("FA").Cells(66, rok - 3).Value = 

(Worksheets("Pasiva").Cells(31, rok).Value - 



 

Worksheets("Aktiva").Cells(68, rok).Value) / 

Worksheets("CF").Cells(14, rok - 1).Value 

'Úrokové krytí 

Worksheets("FA").Cells(67, rok - 3).Value = 

(Worksheets("VZZ").Cells(71, rok).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, rok).Value) / 

Worksheets("VZZ").Cells(53, rok).Value 

'Finanční páka 

Worksheets("FA").Cells(68, rok - 3).Value = 1 + 

(Worksheets("Pasiva").Cells(31, rok).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(12, rok).Value) 

 

'SEKCE 4e - UKAZATELE PRODUKTIVITY 

'Období ukazatele produktivity 

Worksheets("FA").Cells(70, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok).Value 

'Přidaná hodnota 

Worksheets("FA").Cells(71, rok - 3).Value = 

Worksheets("VZZ").Cells(21, rok).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(68, rok).Value 

'Míra zadluţenosti celkového kapitálu 

Worksheets("FA").Cells(72, rok - 3).Value = 

Worksheets("VZZ").Cells(21, rok).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, rok).Value * 100 

Next 

pu = MsgBox("Výpočet proběhl úspěšně a data 

jsou uloţena v sešitu na listu FA.", 

vbInformation) 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton4_Click() 

'SEKCE 5 - UKAZATELE SOUSTAV 

For rok = 6 To 10 

'Období ukazatele soustav 

Worksheets("FA").Cells(76, rok - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok).Value 

'IN(05) 

'x1 

i15 = Worksheets("Pasiva").Cells(11, 6).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(31, 6).Value 

i16 = Worksheets("Pasiva").Cells(11, 7).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(31, 7).Value 

i17 = Worksheets("Pasiva").Cells(11, 8).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(31, 8).Value 

i18 = Worksheets("Pasiva").Cells(11, 9).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(31, 9).Value 

i19 = Worksheets("Pasiva").Cells(11, 10).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(31, 10).Value 

'x2 

i25 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 6).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 6).Value) / 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 6).Value 

i26 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 7).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 7).Value) / 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 7).Value 

i27 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 8).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 8).Value) / 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 8).Value 

i28 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 9).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 9).Value) / 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 9).Value 

i29 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 10).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 10).Value) / 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 10).Value 

'x3 

i35 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 6).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 6).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, 6).Value 

i36 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 7).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 7).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, 7).Value 

i37 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 8).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 8).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, 8).Value 

i38 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 9).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 9).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, 9).Value 

i39 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 10).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 10).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, 10).Value 

'x4 

i45 = Worksheets("VZZ").Cells(73, 6).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 6).Value 

i46 = Worksheets("VZZ").Cells(73, 7).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 7).Value 

i47 = Worksheets("VZZ").Cells(73, 8).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 8).Value 

i48 = Worksheets("VZZ").Cells(73, 9).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 9).Value 

i49 = Worksheets("VZZ").Cells(73, 10).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 10).Value 

'x5 

i55 = Worksheets("Aktiva").Cells(41, 6).Value / 

(Worksheets("Pasiva").Cells(48, 6).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(62, 6).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(63, 6).Value) 

i56 = Worksheets("Aktiva").Cells(41, 7).Value / 

(Worksheets("Pasiva").Cells(48, 7).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(62, 7).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(63, 7).Value) 

i57 = Worksheets("Aktiva").Cells(41, 8).Value / 

(Worksheets("Pasiva").Cells(48, 8).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(62, 8).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(63, 8).Value) 

i58 = Worksheets("Aktiva").Cells(41, 9).Value / 

(Worksheets("Pasiva").Cells(48, 9).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(62, 9).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(63, 9).Value) 

i59 = Worksheets("Aktiva").Cells(41, 10).Value 

/ (Worksheets("Pasiva").Cells(48, 10).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(62, 10).Value + 

Worksheets("Pasiva").Cells(63, 10).Value) 

'vzorec 

Worksheets("FA").Cells(78, 3) = 0.13 * i15 + 

0.04 * i25 + 3.97 * i35 + 0.21 * i45 + 0.09 * i55 



 

Worksheets("FA").Cells(78, 4) = 0.13 * i16 + 

0.04 * i26 + 3.97 * i36 + 0.21 * i46 + 0.09 * i56 

Worksheets("FA").Cells(78, 5) = 0.13 * i17 + 

0.04 * i27 + 3.97 * i37 + 0.21 * i47 + 0.09 * i57 

Worksheets("FA").Cells(78, 6) = 0.13 * i18 + 

0.04 * i28 + 3.97 * i38 + 0.21 * i48 + 0.09 * i58 

Worksheets("FA").Cells(78, 7) = 0.13 * i19 + 

0.04 * i29 + 3.97 * i39 + 0.21 * i49 + 0.09 * i59 

 

'Z-SCORE 

'z1 

z15 = (Worksheets("Aktiva").Cells(41, 6).Value 

- Worksheets("Pasiva").Cells(48, 6).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 6).Value 

z16 = (Worksheets("Aktiva").Cells(41, 7).Value 

- Worksheets("Pasiva").Cells(48, 7).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 7).Value 

z17 = (Worksheets("Aktiva").Cells(41, 8).Value 

- Worksheets("Pasiva").Cells(48, 8).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 8).Value 

z18 = (Worksheets("Aktiva").Cells(41, 9).Value 

- Worksheets("Pasiva").Cells(48, 9).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 9).Value 

z19 = (Worksheets("Aktiva").Cells(41, 

10).Value - Worksheets("Pasiva").Cells(48, 

10).Value) / Worksheets("Aktiva").Cells(11, 

10).Value 

'z2 

z25 = Worksheets("Pasiva").Cells(26, 6).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 6).Value 

z26 = Worksheets("Pasiva").Cells(26, 7).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 7).Value 

z27 = Worksheets("Pasiva").Cells(26, 8).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 8).Value 

z28 = Worksheets("Pasiva").Cells(26, 9).Value / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 9).Value 

z29 = Worksheets("Pasiva").Cells(26, 10).Value 

/ Worksheets("Aktiva").Cells(11, 10).Value 

'z3 

z35 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 6).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 6).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, 6).Value 

z36 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 7).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 7).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, 7).Value 

z37 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 8).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 8).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, 8).Value 

z38 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 9).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 9).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, 9).Value 

z39 = (Worksheets("VZZ").Cells(71, 10).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(53, 10).Value) / 

Worksheets("Pasiva").Cells(11, 10).Value 

'z4 

z45 = Worksheets("Pasiva").Cells(13, 6).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(31, 6).Value 

z46 = Worksheets("Pasiva").Cells(13, 7).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(31, 7).Value 

z47 = Worksheets("Pasiva").Cells(13, 8).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(31, 8).Value 

z48 = Worksheets("Pasiva").Cells(13, 9).Value / 

Worksheets("Pasiva").Cells(31, 9).Value 

z49 = Worksheets("Pasiva").Cells(13, 10).Value 

/ Worksheets("Pasiva").Cells(31, 10).Value 

'z5 

z55 = (Worksheets("VZZ").Cells(11, 6).Value + 

Worksheets("VZZ").Cells(15, 6).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 6).Value 

z56 = (Worksheets("VZZ").Cells(11, 7).Value + 

Worksheets("VZZ").Cells(15, 7).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 7).Value 

z57 = (Worksheets("VZZ").Cells(11, 8).Value + 

Worksheets("VZZ").Cells(15, 8).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 8).Value 

z58 = (Worksheets("VZZ").Cells(11, 9).Value + 

Worksheets("VZZ").Cells(15, 9).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 9).Value 

z59 = (Worksheets("VZZ").Cells(11, 10).Value 

+ Worksheets("VZZ").Cells(15, 10).Value) / 

Worksheets("Aktiva").Cells(11, 10).Value 

'vzorec 

Worksheets("FA").Cells(77, 3) = 0.717 * z15 + 

0.847 * z25 + 3.107 * z35 + 0.42 * z45 + 0.998 * 

z55 

Worksheets("FA").Cells(77, 4) = 0.717 * z16 + 

0.847 * z26 + 3.107 * z36 + 0.42 * z46 + 0.998 * 

z56 

Worksheets("FA").Cells(77, 5) = 0.717 * z17 + 

0.847 * z27 + 3.107 * z37 + 0.42 * z47 + 0.998 * 

z57 

Worksheets("FA").Cells(77, 6) = 0.717 * z18 + 

0.847 * z28 + 3.107 * z38 + 0.42 * z48 + 0.998 * 

z58 

Worksheets("FA").Cells(77, 7) = 0.717 * z19 + 

0.847 * z29 + 3.107 * z39 + 0.42 * z49 + 0.998 * 

z59 

Next 

us = MsgBox("Výpočet proběhl úspěšně a data 

jsou uloţena v sešitu na listu FA.", 

vbInformation) 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton5_Click() 

UserForm1.Hide 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton6_Click() 

'SEKCE 1b - HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

VZZ 

For rok1 = 6 To 9 

'VZZ - obdobi 

Worksheets("FA").Cells(15, rok1 - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok1).Value & 



 

"/" & Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok1 + 

1).Value 

'Trţby za prodej zboţí 

Worksheets("FA").Cells(16, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("VZZ").Cells(11, rok1 + 1).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(11, rok1).Value) / 

Worksheets("VZZ").Cells(11, rok1).Value * 100 

'Výkony 

Worksheets("FA").Cells(17, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("VZZ").Cells(14, rok1 + 1).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(14, rok1).Value) / 

Worksheets("VZZ").Cells(14, rok1).Value * 100 

'Výkonová spotřeba 

Worksheets("FA").Cells(18, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("VZZ").Cells(18, rok1 + 1).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(18, rok1).Value) / 

Worksheets("VZZ").Cells(18, rok1).Value * 100 

'Přidaná hodnota 

Worksheets("FA").Cells(19, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("VZZ").Cells(21, rok1 + 1).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(21, rok1).Value) / 

Worksheets("VZZ").Cells(21, rok1).Value * 100 

'Provozní výsledek hospodaření 

Worksheets("FA").Cells(20, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("VZZ").Cells(40, rok1 + 1).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(40, rok1).Value) / 

Worksheets("VZZ").Cells(40, rok1).Value * 100 

'Výsledek hospodaření po zdanění 

Worksheets("FA").Cells(21, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("VZZ").Cells(70, rok1 + 1).Value - 

Worksheets("VZZ").Cells(70, rok1).Value) / 

Worksheets("VZZ").Cells(70, rok1).Value * 100 

Next 

hav = MsgBox("Výpočet proběhl úspěšně a data 

jsou uloţena v sešitu na listu FA.", 

vbInformation) 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton7_Click() 

'SEKCE 1c - HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

CASH FLOW 

For rok1 = 6 To 9 

'CF - období 

Worksheets("FA").Cells(23, rok1 - 3).Value = 

Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok1).Value & 

"/" & Worksheets("Aktiva").Cells(10, rok1 + 

1).Value 

'CF provozní 

Worksheets("FA").Cells(24, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("CF").Cells(14, rok1).Value - 

Worksheets("CF").Cells(14, rok1 - 1).Value) / 

Worksheets("CF").Cells(14, rok1 - 1).Value * 

100 

'CF investiční 

Worksheets("FA").Cells(25, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("CF").Cells(16, rok1).Value - 

Worksheets("CF").Cells(16, rok1 - 1).Value) / 

Worksheets("CF").Cells(16, rok1 - 1).Value * 

100 

'CF finanční 

Worksheets("FA").Cells(26, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("CF").Cells(18, rok1).Value - 

Worksheets("CF").Cells(18, rok1 - 1).Value) / 

Worksheets("CF").Cells(18, rok1 - 1).Value * 

100 

'CF celkem 

Worksheets("FA").Cells(27, rok1 - 3).Value = 

(Worksheets("CF").Cells(19, rok1).Value - 

Worksheets("CF").Cells(19, rok1 - 1).Value) / 

Worksheets("CF").Cells(19, rok1 - 1).Value * 

100 

Next 

hac = MsgBox("Výpočet proběhl úspěšně a data 

jsou uloţena v sešitu na listu FA.", 

vbInformation) 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton9_Click() 

Worksheets("FA").Range("C4:G78").Value = " " 

sm = MsgBox("Všechna vypočtená data byla 

smazána.", vbCritical) 

End Sub 

 

 

 

  



 

Příloha č. 7 – Návrh elektronického dotazníku v prostředí VBA 

 


