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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku finanční analýzy v oblasti informačních 

systémů. Teoretická část klade pozornost zejména na popis vybraných metod finanční 

analýzy aplikovaných do navrţeného nástroje pro vyhodnocení celkové finanční situace 

podniku. Tento nástroj představují zpracované interaktivní internetové stránky, jejichţ 

postup zpracování a funkčnost je popsána v praktické části bakalářské práce. 

 

Abstract 

The Bachelor´s thesis is focused on the issue of financial analysis of information 

systems. The theoretical part puts particular attention to the description of selected 

methods of financial analysis applied to the proposed tool for evaluating the overall 

financial situation. This instrument represents processed by an interactive website, 

whose processing method and functionality is described in the practical part of the 

bachelor´s thesis. 
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Úvod 

Internet je celosvětová informační síť, která je uţ několik let dostupná všem podniků a 

podnikatelům a tyto subjekty z internetu často čerpají nepřeberné mnoţství informací 

k dosaţení vlastních cílů. Mezi tyto cíle určitě patří zajištění stálého a ziskového chodu 

podniku. K tomu, aby byl zajištěn potřebný chod podniku, musí být známá jeho 

finanční situace. Pro tento účel slouţí nástroj finanční analýza. 

 

Na internetu lze najít mnoho teoretických informací o metodách finanční analýzy nebo 

programy, které je moţné si zakoupit, k vyhodnocení finančního zdraví podniku. 

Ovšem praktické interaktivní internetové stránky, které by mohly urychlit výpočty 

finanční analýzy uţivatelům, jsou svoji funkčností zaměřené jen na vybrané finanční 

ukazatele a neumoţňují meziroční srovnání. 

 

Výstupem bakalářské práce budou tedy interaktivní internetové stránky, na jejichţ 

základě budou moct uţivatelé stránek vytvořit komplexní analýzu finanční situace 

zvoleného podniku. Jako modelový příklad pro ověření funkčnosti stránek bude zvolen 

podnik České aerolinie a.s. 
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1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je vytvořit interaktivní internetové stránky zaměřené na finanční 

analýzu podniku a následně s jejich pomocí vyhodnotit finanční situaci vybraného 

podniku. Základní účel navrţených webových stránek bude spatřován v moţnosti jejich 

uţivatelů snáze vyhodnotit po vyplnění potřebných údajů finanční situaci uţivatelem 

zvolného podniku.  
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2 Informační systém jako nástroj provedení finanční analýzy 

V této kapitole jsou popsány z teoretického hlediska základní informace o finanční 

analýze a jejich součástí, které budou následně v praktické části bakalářské práce 

pouţity k zhodnocení finanční situace podniku a aplikovány do internetových stránek. 

 

Finanční analýza je systematický rozbor získaných dat především z účetních výkazů
1
 

nebo také proces, který umoţní v kaţdém kroku vidět podnik z jiného pohledu, a tím i 

lze objevit některé důleţité souvislosti.
2
 Finanční analýza obsahuje hodnocení 

minulosti, současnosti a pomáhá předvídat budoucí finanční podmínky podniku. 
1
 

2.1 Význam finanční analýzy 

Význam finanční analýzy v dnešní době, kdy se často mění ekonomické podmínky 

pro podniky, je poskytnout kompletní a důvěryhodné zhodnocení finanční situace 

podniku, bez kterého lze jen těţko zajistit úspěšnost podniku. Finanční analýza 

„pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má vhodnou kapitálovou 

strukturu, zda využívá efektivně svých aktiv, zda je schopen včas splácet své závazky a 

celou řadu dalších významných skutečností.“
3
 Finanční analýza, ale neslouţí jen 

k hodnocení minulé a současné situace podniku, ale i k vytvoření podkladů 

k rozhodování a prognózování budoucího vývoje.
4
 

2.2 Historie finanční analýzy 

„Původ finanční analýzy je pravděpodobně stejně starý jako je vznik peněž. Vlastí 

finanční analýzy jsou podle dostupných pramenů Spojené státy americké, nicméně 

ve svých počátcích se jednalo pouze o teoretické práce, které s praktickou analýzou 

neměly nic společného. Prakticky jsou analýzy využívány už po několik desetiletí. 

Finanční analýzy se přirozeně vyvíjely podle doby, ve které měly fungovat. Struktura 

                                                 
1
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 8. 

2
KISLINGEROVÁ, Eva; HNILICA, Jiří. Finanční analýza : krok za krokem. 2005. s. 1. 

3
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 15. 
4
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 9. 
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těchto analýz se podstatným způsobem změnila v době, kdy se do značné míry začaly 

využívat počítače, neboť v tom smyslu se změnily i matematické principy a důvody, které 

vedly jejich sestavování. V Čechách lze za počátek finančních analýz označit počátek 

tohoto století, kdy se poprvé v literatuře objevuje pojem „analýza bilanční“ ve spise 

„Bilance akciových společností“, který sepsal prof. dr. Pazourek. Jak už z názvu 

vyplývá, období před druhou světovou válkou je tedy ve znamení bilančních analýz. Po 

druhé světové válce se pak začíná objevovat pojem finanční analýza pro rozbor finanční 

situace podniku, odvětví nebo státu, i když v našich podmínkách se tohoto pojmu začíná 

hojně používat až po roce 1989. Finanční analýza má v zemích s rozvinutou tržní 

ekonomikou dlouhodobou tradici a je neoddělitelným prvkem podnikového řízení. 

Rovněž v České republice se v posledních patnácti letech stala oblíbeným nástrojem při 

hodnocení reálné ekonomické situace firmy.“
5
 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Finanční analýza nejčastěji čerpá z účetních výkazů typu rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty a výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow). Tyto tři 

zdroje informací budou níţe popsány podrobněji.
6
 

 

U informačních zdrojů však platí, ţe čím více lze získat dostupných informací 

o podniku, na kterou je analýza zaměřena, tím je větší šance, ţe bude moţné odchytit 

zkreslení výsledků finanční analýzy. Příčin nepřesných výsledků můţe být několik. 

Například: Agregace dat, metody odpisování majetku a další. K odstranění nepřesností 

ve finanční analýze je moţné pouţit informace z vnitropodnikového účetnictví, 

z přílohy k účetní uzávěrce, z výroční zprávy, ze zpráv od vrcholového vedení podniku, 

ze zpráv vedoucích pracovníků či auditorů, z firemních statistik produkce, odbytu, 

zaměstnanosti či poptávky, z oficiálních ekonomických statistik, z burzovního 

zpravodajství, z komentářů odborného tisku, z nezávislých hodnocení a prognóz. 

Dostupnost uvedených informačních zdrojů je omezená, a proto je důleţité, z jakého 

                                                 
5
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 9 – 10. 

6
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 21 – 22. 
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pohledu je finanční analýza prováděna, jestli interním nebo externím pracovníkem. Tyto 

informačními zdroje nebudou v bakalářské práci dále popisována.
7
 

2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který má zákonem danou strukturu. Rozvaha zachycuje 

bilanční formou stav majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vţdy 

k určitému datu a platí, ţe aktiva se musí rovnat pasivům.
8
  

Majetková struktura podniku (aktiva) 

Prof. Kovanicová definuje aktiva jako „vložené prostředky, které jsou výsledkem 

minulých událostí, a u nichž se očekává, že podniku přinesou budoucí ekonomický 

prospěch, budoucí užitek.“
9
 Aktiva se v rozvaze rozdělují na pohledávky za upsaný 

vlastní kapitál, dlouhodobý majetek, oběţná aktiva a časové rozlišení. Podrobné členění 

aktiv je zachyceno na obrázku 1.  

 

 

 

 

                                                 
7
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 16 – 17. 
8
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 21 – 22. 

9
KOVANICOVÁ, D. a kol. Finanční účetnictví – světový koncept, IFRS/IAS. 2005. s. 48. 

Aktiva B. Dlouhodobý majetek 

C. Oběţná aktiva 

D. Časové rozlišení 

B. III. Finanční 

B. II. Hmotný 

B. I. Nehmotný 

C. VI. Krátkodobý fin. majetek 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 

C. I. Zásoby 

 

A. Pohledávky za upsaný 

vlastní kapitál 

C. III. Krátkodobé pohledávky 

Obrázek 1: Základní rozdělení aktiv v rozvaze 

Zdroj: upraveno dle KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 208. 
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Pohledávky za upsaný vlastní kapitál „zachycují stav nesplacených akcií nebo podílů 

jako jednu z protipoložek základního kapitálu. Jsou to pohledávky za jednotlivými 

upisovateli – společníky, akcionáři, členy družstva“
10

.  

 

Za dlouhodobý majetek se povaţuje aktivum s dobou upotřebitelnosti delší jak jeden 

rok a jeho hodnota se nespotřebovává najednou, ale postupně. Opotřebení se vyjadřuje 

v odpisech. Neodpisuje se však všechen dlouhodobý majetek, protoţe u některého 

nedochází k opotřebení. Například: pozemky, umělecké dílo, sbírky. Dlouhodobý 

majetek se dělí na nehmotný, hmotný a finanční majetek. Dlouhodobý nehmotný 

majetek není tvořen fyzickou podstatou. Například: licence, patenty, goodwill, ochranné 

známky nebo často vyuţívaný software. Opakem je dlouhodobý hmotný majetek, který 

má fyzickou podstatu. Například: budovy, stroje, pozemky a jiné. Podnik většinou 

dlouhodobý hmotný majetek vyuţívá pro svoji běţnou činnost. Oproti tomu dlouhodobý 

finanční majetek nemusí souviset s hospodářskou činností podniku. Podnik si pořizuje 

finanční majetek například pro: získání vlivu v dalším podniku, vytvoření 

dlouhodobého zisku nebo získání výnosu z určitého produktu, jehoţ trţní hodnota roste. 

Například: cenné papíry, akcie, dluhopisy, obligace a další. Dlouhodobý finanční 

majetek se neodepisuje.
 11

 

 

Oběţný majetek představuje především peněţní prostředky a věcné poloţky majetku, 

u kterých se očekává přeměna formy do jednoho roku a jeho podstata se v podniku 

neustále mění. Struktura krátkodobého majetku v rozvaze se dělí na zásoby, dlouhodobé 

a krátkodobé pohledávky a finanční majetek. Zásoby zahrnují skladovaný materiál, 

nedokončenou výrobu, polotovary a výrobky vlastní výroby a zboţí zakoupené 

k prodeji. Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky jsou z obchodního styku nebo 

ke společníkům a jiné. Peníze v hotovosti a na bankovním účtu či cenné papíry 

obchodovatelné na finančním trhu patří do krátkodobého finančního majetku. 

Například: krátkodobé obligace, směnky k obchodování.
12

 

 

                                                 
10
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 23. 
11
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 24 – 25. 

12
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 26 – 27. 
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 „Časové rozlišení zachycuje zůstatky účtů časového rozlišení nákladů příštích období 

(například: předem zaplacené nájemné) a příjmů příštích období (například: provedené 

a dosud neúčtované práce).“
13

 

Kapitálová struktura podniku (pasiva) 

Pasiva vyjadřují, jakým způsobem je podnik financován. Podle toho se i pasiva 

rozdělují na vlastní kapitál a cizí zdroje. V rozvaze se člení kapitálová struktura 

v základním pásmu na vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení. Viz obrázek 2. 

 

 

 

 

„Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, kapitálovými fondy, rezervními fondy a 

ostatními fondy tvořenými ze zisku a dále vytvořeným výsledkem hospodaření minulých 

let i běžného účetního období.“
14

 Celkový základní kapitál vyjadřuje součet peněţních a 

nepeněţních vkladů společníků do podniku v penězích, podle obchodního zákoníku a 

zapisuje se do obchodního rejstříku. Do poloţky kapitálové fondy patří emisní áţio, 

dary, dotace, vklady společníků nezvyšující základní kapitál atd. Fondy ze zisku, jak 

                                                 
13
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 27. 
14
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 31. 

A. III. Fondy ze zisku 

A. II. Kapitálové fondy 

A. I. Základní kapitál 

B. VI. Bankovní úvěry a výpomoci 

B. II. Dlouhodobé závazky 

B. I. Rezervy 

 

B. III. Krátkodobé závazky 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 

A. V. Výsledek hospodaření běţného období 

A. Vlastní kapitál  

B. Cizí zdroje 

C. Časové rozlišení 

Pasiva 

Obrázek 2: Základní rozdělení pasiv v rozvaze  

Zdroj: upraveno dle KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 208. 
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z názvu plyne, jsou vytvářeny ze zisku. Patří sem rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy. Výsledek hospodaření minulých let zachycuje část nerozděleného zisku 

nebo nezaplacenou ztrátu převáděnou do dalšího účetního období. Poslední poloţka 

ve vlastním kapitálu je výsledek hospodaření z běţného účetního období, coţ 

reprezentuje zisk nebo ztrátu uzavíraného účetního období.
15

 
16

 

 

„Cizí zdroje představují dluh společnosti, který musí být v různě dlouhém časovém 

horizontu uhrazen.“
17

 Cizí zdroje se dělí na rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky 

a bankovní úvěry a výpomoci. Rezervy tvoří budoucí částku, kterou bude muset podnik 

vydat na různé nečekané události, ale ví se, ţe nastanou. Například: opravy strojů. 

Dlouhodobé závazky z obchodního styku mají splatnost delší jak jeden rok. Oproti tomu 

u krátkodobých závazků se předpokládá likvidita do jednoho roku. Do bankovních 

úvěrů a výpomocí se zahrnují dlouhodobé úvěry, běţné úvěry a krátkodobé finanční 

výpomoci od třetí strany (nejedná se o banky). 
17

 

 

Časové rozlišení tvoří výdaje příštích období a zůstatky výnosů příštích období. 

Například: nájemné placené pozadu nebo předem přijaté nájemné, předplatné atd.
18

  

2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty nebo také výsledovka je účetní dokumentace, která zachycuje 

výnosy, náklady a výsledek hospodaření za určité období. Výsledek hospodaření se 

vypočítá odečtením nákladů od výnosů. Členění výsledku hospodaření ilustruje 

obrázek 3. Výsledek hospodaření můţe představovat v zisk nebo ztrátu.
 19

 

                                                 
15
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 31 – 33. 
16
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 26 – 27. 

17
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 27. 

18
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 33. 
19
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 31 – 33. 
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Kromě celkového výsledku hospodaření za účetní období se zjišťuje provozní, finanční 

a mimořádný výsledek hospodaření. Provozní výsledek hospodaření zobrazuje 

úspěšnost podniku v jeho hlavní výdělečné činnosti. Sečteme-li provozní a finanční 

výsledek hospodaření, který zachycuje rozdíl finančních výnosů a nákladů, a odečteme 

daň z příjmů z běţné činnosti, získáme výsledek hospodaření za běţnou činnost 

po zdanění. Blíţe viz obrázek 4, který zachycuje i výsledek hospodaření za účetní 

období. Ten představuje součet výsledku hospodaření za běţnou činnost a mimořádného 

výsledku hospodaření sníţeného o daň z mimořádné činnosti z příjmů.
20

 

                                                 
20
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 32 – 33. 

Obrázek 3: Členění výsledku hospodaření 

Zdroj: upraveno dle RŮŽIČKOVÁ, P. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010.  s. 144. 

Výsledek hospodaření provozní 

z finančních operací 

za běţnou činnost 

mimořádný 

za účetní období 

před zdaněním 
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Dále se ve finanční analýze často vyuţívá výsledek hospodaření před zdaněním. Je to 

součet provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření.
21

 Viz obrázek 5. 

 

 

 

 

 

                                                 
21
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 42 – 43. 
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Obrázek 4: Výpočet výsledku hospodaření za účetní období 

Zdroj: upraveno dle KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 208. 

Obrázek 5: Výpočet výsledku hospodaření před zdaněním 

Zdroj: upraveno dle KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 208. 
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Výnosy 

„Výnosy můžeme definovat jako peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých 

činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich 

inkasu.“
22

 Výnosy se v účetním výkazu zisku a ztráty označují římskými číslicemi. Viz 

obrázek 6. 

 

 

 

Náklady 

Naopak náklady jsou peněţní obnosy, které podnik pouţil pro dosaţení výnosů. 

U nákladů opět platí, ţe k jejich zaplacení nemuselo dojít ve stejném období, kdy byly 

                                                 
22
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 36. 

Výnosy I. Trţby z prodeje zboţí 

II. Výkony 

III. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

IV. Ostatní provozní výnosy 

V. Převod provozních výnosů 

VI. Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 

X. Výnosové úroky 

XI. Ostatní finanční výnosy 

XII. Převod finančních výnosů 

XIII. Mimořádné výnosy 
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Obrázek 6: Základní členění výnosů ve výkazu zisku a ztráty 

Zdroj: upraveno dle KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 208. 
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zaúčtovány. Nákladové poloţky ve výkazu zisku a ztráty najdeme pod velkými 

arabskými písmeny.
23

 Základní členění nákladů zachycuje obrázek 7. 

 

                                                 
23

 KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 36. 

Obrázek 7: Základní členění nákladů ve výkazu zisku a ztráty 

Zdroj: upraveno dle KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 208. 
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F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

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

komplexních nákladů příštích období 
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2.3.3 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (Cash flow) 

Výkaz cash flow zachycuje peněţní příjmy a výdaje za účetní období. Příjmy se rozumí 

skutečně přijaté peníze a naopak výdaje jsou opravdu vydané peníze ve zvoleném 

účetním období. Výkaz o tvorbě a pouţití peněţních prostředků se sestavuje ze tří 

činností podniku. Provozní, investiční a finanční. Viz obrázek 8.
24

  

 

  

 

 

V provozní činnosti výkaz cash flow zobrazuje, zda je podnik schopen zajistit svoje 

kaţdodenní běţné fungování. Cash flow z provozní činnosti by se měl pohybovat 

v kladných hodnotách. Hodnota cash flow z investiční činnosti zachycuje výdaje nebo 

příjmy z prodeje či nákupu dlouhodobého majetku. Dále také vypovídá o půjčkách a 

úvěrech podniku. Výsledek můţe být jak kladný, tak i záporný. Výkaz o tvorbě a 

pouţití peněţních prostředků a jeho část zaměřená na finanční činnost prezentuje změny 

ve velikosti vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků.
24

 Opět můţe být kladná nebo 

záporná.  

 

Cash flow se sestavuje těmito metodami: 

 přímá – „pomocí sledování příjmů a výdajů podniku za dané období“;
25

 

 nepřímá – pomocí výpočtu ze zisku do pohybu peněţních prostředků.
26

 

  

                                                 
24
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 46. 
25
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 36. 

26
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 49. 

Cash flow 

z provozní činnost 

investiční činnost 

finanční činnost 

Obrázek 8: Členění Cash flow 

Zdroj: upraveno dle RŮŽIČKOVÁ, P. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 144.  
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Struktura výkazu cash flow je následující: 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 

 

Peněţní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

Peněţní toky z investiční činnosti 

Peněţní toky z finanční činnosti 

Čisté zvýšení resp. sníţení peněţních prostředků 

 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 

2.4 Metody finanční analýzy 

Při postupném vývoji finanční analýzy vznikla celá řada metod
27
, které se vyuţívají 

při posuzování finančního zdraví podniku. 

 

Mezi tyto metody patří: 

 analýza stavových (absolutních) ukazatelů; 

 analýza poměrových ukazatelů; 

 analýza rozdílových a tokových ukazatelů; 

 analýza soustav ukazatelů. 

 

Těmto metodám je věnována dále v bakalářské práci pozornost z důvodu jejich aplikace 

v praktické části bakalářské práce. Samozřejmě finanční analytik musí výběr 

metod finanční analýzy přizpůsobit zvoleným cílům ve finanční analýze. 

2.4.1 Analýza stavových (absolutních) a tokových ukazatelů 

„Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů a k procentnímu 

rozboru komponent.“
28

 K analyzování poloţek a jejich změn ve výkazech z hlediska 

                                                 
27
Podrobnosti o metodách FA uvádí KNÁPKOVÁ, A. – Finanční analýza: Komplexní průvodce 

s příklady; RŮŢIČKOVÁ, P – Finanční analýza: metod, ukazatele, vyuţití v praxi a další autoři. 
28
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 65. 
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času slouţí horizontální analýza. Vertikální analýza slouţí k porovnání jednotlivých 

poloţek a jejich podílu ke zvolené základně. 

 

Horizontální analýza (rozvahy) 

 

V případě rozvahy se snaţí horizontální analýza zobrazit vývojové trendy v majetkové a 

kapitálové struktuře.
29

 K tomuto účelu slouţí následující vzorce: 

 

 absolutní změna poloţky, viz tabulka 1; 

 procentní (relativní) změna poloţky, viz tabulka 2. 

 

Ukazatel Výpočet Jednotky 

Absolutní změna poloţky            V Kč 

t – čas; p – hodnota poloţky; 

Tabulka 1: Absolutní změna položky v horizontální analýze  

Zdroj: upraveno dle KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza : krok za krokem. 2005. 137 s. 

 

Absolutní změna poloţky vyjadřuje změnu poloţky v korunách zvoleného období (t) 

oproti minulému období (t-1). Nejčastěji se porovnávají roky, ale nemusí tomu tak být 

vţdy. 

 

Ukazatel Výpočet Jednotky 

Procentní změna poloţky  
         í   ě       ţ       

      
 V % 

t – čas; p – hodnota poloţky; 

Tabulka 2: Procentní změna položky v horizontální analýze 

Zdroj: upraveno dle KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J.. Finanční analýza : krok za krokem. 2005. 137 s. 

 

Výsledek procentní změny poloţky zobrazuje, o kolik procent se změnila hodnota 

poloţky vybraného období (t) oproti období minulému (t-1). 

  

                                                 
29
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 66. 
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Vertikální analýza (rozvahy) 

 

Vertikální analýza rozvahy je v podstatě procentní rozbor poloţek v rozvaze a jejich 

podíl ke zvolené základně. U aktiv se volí jako základ intuitivně celková aktiva a 

u pasiv celková pasiva.
30

 Vyjádřeno následujícími vzorci v tabulce 3. 

 

Ukazatele Výpočet Jednotky 

Pro aktiva  
    ţ        

             
      V % 

Pro pasiva  
             

             
      V % 

Tabulka 3: Vertikální analýza položek v rozvaze 

Zdroj: upraveno dle KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza : krok za krokem. 2005. 137 s. 

 

Výsledky obou vzorců vychází v procentech a vyjadřují podíl poloţky z rozvahy 

na celkových aktivech nebo pasivech. 

 

Horizontální analýza (výkazu zisku a ztráty) 

 

Horizontální analýza ve výkazu zisku a ztráty se snaţí najít časové trendy 

ve výnosových a nákladových poloţkách. Postup analýzy výkazu zisku a ztráty je 

v podstatě stejný jako u rozvahy. Ovšem pracuje se s hodnotami poloţek z výkazu zisku 

a ztráty. K výpočtu se opět pouţívají vzorce z tabulky 1 a tabulky 2. 

 

Vertikální analýza (výkazu zisku a ztráty) 

 

Vertikální analýza poloţek z výkazu zisku a ztráty vyjadřuje procentní podíl poloţky 

na zvolené základně. Vzorce zachycuje tabulka 4. Do jmenovatelů jsou však voleny, 

jako základny trţby za prodej zboţí plus výkony nebo trţby za prodej zboţí plus 

výkony plus trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. 
30

 

  

                                                 
30
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 66. 
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Ukazatele Výpočet Jednotky 

Pro výnosy  
    ţ    ý   ů

      á  á      
      V % 

Pro náklady  
    ţ    á    ů

      á  á      
      V % 

Tabulka 4: Vertikální analýza položek ve výkazu zisku a ztráty 

Zdroj: upraveno dle KISLINGEROVÁ, E.; HNILICA, J. Finanční analýza : krok za krokem. 2005. 137 s. 

 

 

Postup horizontální a vertikální analýzy u rozvahy a výkazu zisku a ztráty je podobný, 

s tím rozdílem, ţe hledá odpovědi na jiné otázky. V rozvaze na otázky zaměřené na 

majetkovou a kapitálovou strukturu podniku a ve výkazu zisku a ztráty na otázky 

směřující na výnosy a náklady potaţmo výsledek hospodaření. 

2.4.2 Analýza poměrových (intenzivních) ukazatelů 

Analýza intenzivních ukazatelů patří mezi základní a nejpouţívanější nástroje při 

hodnocení finančního zdraví podniku. Jejich jednoduchost při výpočtu umoţní 

vytvoření rychlé základní představy o podniku a jeho finančního zdraví.
31

 Skupiny 

ukazatelů, kterým bude tato kapitola věnována, jsou ukazatelé rentability, likvidity, 

aktivity a zadluţenosti. Při hodnocení výsledků ukazatelů vznikly z praxe určité 

doporučené teoretické intervaly hodnot, ale tyto intervaly nemusí platit vţdy, protoţe 

kaţdý podnik je jiný. Poměrový ukazatel „se vypočítá jako poměr jedné nebo několika 

účetních položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině.“
32

 

 

Ukazatele rentability (výnosnosti vloženého kapitálu) 

Ukazatele rentability patří mezi nejpopulárnější a nejsledovanější nástroje ve finanční 

analýze, protoţe informují o schopnosti podniku vytvářet nové zdroje z jiţ vloţeného 

kapitálu.
33

 Jinými slovy ukazatelé hodnotí výnosnost podniku. 

 

                                                 
31
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 43. 

32
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 47. 

33
KISLINGEROVÁ, Eva; HNILICA, Jiří. Finanční analýza : krok za krokem.  2005. s. 31- 33. 
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Ve finanční analýze se primárně pracuje při hodnocení rentability podniku se třemi 

druhy zisků z výkazu zisku a ztráty a jsou to následující:
 34

 

 

 Výsledek hospodaření z operativní činnosti (EBIT – Earning Befor Interest and 

Tax) – jedná se o výsledek hospodaření z činnosti, pro kterou byl podnik zaloţen. 

Někdy bývá za tento výsledek hospodaření dosazován pro zjednodušení výpočtů 

výsledek hospodaření z provozní činnosti, který lze čerpat přímo z výkazu zisku a 

ztráty. EBIT se vyuţívá k mezifiremnímu srovnání výnosnosti.
34

 

 Zisk po zdanění (EAT – Earnings after Taxes) – „jde o tu část zisku, kterou 

můžeme dělit na zisk rozdělení a zisk nerozdělený.“
35

 Vyuţívá se ve všech 

ukazatelích k hodnocení výkonnosti podniku.  

 Zisk před zdaněním (EBT – Earnings before Taxes) – „tedy provozní zisk již 

snížený nebo zvýšený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého 

ještě nebyly odečteny daně.“
35

 Pouţívá se k porovnání podniků, u kterých je 

rozdílná výše daně.
35

 

 

Uvedené druhy zisků se dosazují do výpočetního vzorce zvoleného ukazatele 

rentability, jako čitatel a do jmenovatele se dosazují poloţky, pomocí nichţ bylo 

dosaţeno výše zisku. 

 

Nejpouţívanější ukazatele při finanční analýze jsou:
 35

 

 rentabilita celkového vloţeného kapitálu (ROA – Return On Assets) – ukazatel 

hodnotí výnosnost celkového vloţeného kapitálu, poměr výsledku hospodaření 

z provozní činnosti nebo zisku po zdanění k celkovému vloţenému kapitálu;
 36

   

 rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) – ukazatel vyjadřuje 

výnosnost vlastního kapitálu (akcionářů nebo vlastníků podniku), poměr zisku 

po zdanění k vlastnímu kapitálu;
35

 

 rentabilita trţeb (ROS – Return On Sales) – ukazatel vyjadřuje ziskovou marţi, 

výsledek se nejčastěji se porovnává s obrovým průměrem, poměr výsledku 

                                                 
34
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 51 - 52. 

35
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 52. 

36
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 52 – 53. 
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hospodaření z provozní činnosti či zisku po zdanění nebo zisku před zdaněním 

ke zvoleným nebo upraveným trţbám;
37

 

 rentabilita nákladů (ROC – Return On Costs) – ukazatel znázorňuje poměr 

„celkových nákladů k tržbám podniku“
37

, a „bývá považován za doplňkového 

ukazatele k ukazateli rentability tržeb.“
37

 

 

U všech výsledků uvedených ukazatelů rentability platí, ţe čím vyšší výsledek tím 

pro podnik lépe. To neplatí u ukazatele rentability nákladů.
38

 Výpočty jednotlivých 

ukazatelů přehledně zachycuje následující tabulka 5. 

 

Ukazatele Výpočet Čitatelem může být Jednotky 

ROA  
    

   
     EBIT, EAT V % 

ROE  
    

      í      á 
     EAT V % 

ROS  
    

  ţ  
     EBIT, EAT, EBT V % 

ROC    
    

  ţ  
     EBIT, EAT, EBT V % 

EBIT – výsledek hospodaření z provozní činnosti; EAT – zisk po zdanění; EBT – zisk 

před zdaněním; CVK – celkový vloţený kapitál; 

Tabulka 5: Ukazatelé rentability – ROA, ROE, ROS, ROC 

Zdroj: upraveno dle RŮŽIČKOVÁ, P. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 144. 

 

Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku vyjadřuje schopnost podniku uhradit včas všechny svoje závazky
39

 a 

„ukazatelé likvidity v podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je 

nutno zaplatit (jmenovatel).“
40

  

  

                                                 
37
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 56. 

38
 RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 51 - 52. 

39
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 48. 

40
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 89. 
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Mezi základní ukazatele likvidity patří tyto tři: 

 ukazatel běţné likvidity (likvidita 3. stupně) – uvádí, kolikrát pokryjí oběţná aktiva 

krátkodobé cizí zdroje podniku. Doporučené hodnoty jsou 1,5 – 2,5 krát;
41

 

 ukazatel pohotové likvidity (likvidita 2. stupně) – je to objem vázaných oběţných 

aktiv ve formě pohotových prostředků. Doporučené hodnoty v literatuře jsou 1 – 

1,5 krát;
41

 

 ukazatel okamţité (hotovostní) likvidity (likvidita 1. stupně) – u likvidity prvního 

stupně se do čitatele dosazují pohotové platební prostředky (peníze v hotovosti a 

na bankovním účtu). Jedná se o nejlikvidnější prostředky. Výsledek by se měl 

pohybovat v doporučeném intervalu 0,2 – 0,5.
41

 

 

Výpočetní vzorce pro běţnou, pohotovou a okamţitou likviditu prezentuje tabulka 6. 

 

Ukazatele Výpočet Jednotky 

Běţná 

likvidita 
 

  ěţ á       

  á      é    í       
 

Kolikrát 

pokryty 

Pohotová 

likvidita 
 

  á      é       á      á      ý      č í        

  á      é    í       
 

Kolikrát 

pokryty 

Okamţitá 

likvidita 
 

       é        í      ř    

  á      é    í       
 

Kolikrát 

pokryty 

Tabulka 6: Ukazatele likvidity – běžná, pohotová a okamžitá likvidita  

Zdroj: upraveno dle KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 208. 

 

Ukazatele aktivity 

S pomocí těchto ukazatelů lze vyjádřit a kontrolovat počet obrátek (nejčastěji za rok) či 

dobu obratu (délka obrátky) aktiv nebo pasiv v podniku. Jednoduše řečeno vyjadřují 

schopnost podniku aktivně vyuţívat svoje investované prostředky.
42

 

  

                                                 
41
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 49 – 51. 

42
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 60. 
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Mezi tyto ukazatele patří: 

 obrat celkových aktiv – znamená, kolikrát se vyuţila celková aktiva v běţném 

provozu, platí čím více tím lépe, ale minimální doporučená hodnota je jedna;
42

 

 obrat dlouhodobého majetku – znamená, kolikrát se vyuţil dlouhodobý majetek 

v běţném provozu;
43

 

 obrat zásob – udává, kolikrát zásoby změnily svoji formu. Při hodnocení výsledku 

záleţí na zaměření podniku;
44

 

 doba obratu zásob – ukazatel „udává, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázaná 

ve formě zásob.“
44

 Často platí čím kratší dobu tím je to lepší, ale opět záleţí 

na předmětu podnikaní podniku;
45

 

 doba obratu pohledávek – vyjadřuje průměrnou dobu, za jak dlouho jsou 

pohledávky v průměru splaceny. Optimální hodnotou by měla být doba splatnosti 

faktur, ale z teoretického hlediska pokud moţno, co nejkratší; 

 doba obratu závazků – zobrazuje průměrnou dobu, za jak dlouho podnik zaplatí 

svoje závazky. U tohoto ukazatele by měla být doba splacení, co moţná nejdelší, 

ale samozřejmě s ohledem na platební podmínky a dobu splatnosti na fakturách.
46

  

  

                                                 
43
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 103. 
44
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 60. 

45
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 60 – 61. 

46
 RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 61. 
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V tabulce 7 jsou zobrazeny vzorce pro výpočet zde vybraných ukazatelů aktivity. 

 

Ukazatele Výpočet Jednotky 

Obrat celkových aktiv  
  ţ  

      
 Kolikrát vyuţity 

Obrat dlouhodobého majetku  
  ţ  

         ý        
 Kolikrát vyuţit 

Obrat zásob  
  ţ  

      á    
 Kolikrát vyuţity 

Doba obratu zásob  
       á    

  ţ  
     Ve dnech 

Doba obratu pohledávek  
           á   

  ţ  
     Ve dnech 

Doba obratu závazků
47

  
  á      é  á     

 ý     á     ř   
     Ve dnech 

Tabulka 7: Ukazatele aktivity 

Zdroj: upraveno dle KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 208. 

 

Ukazatele zadluženosti 

V ekonomice platí, ţe financování podniku cizími zdroji je levnější neţ vlastním 

kapitálem. Ukazatele zadluţenosti vyjadřují právě poměr vlastního kapitálu a cizích 

zdrojů ve struktuře podniku a pomáhají naleznout optimální kapitálovou strukturu.
48

 

Lze podle nich také určit výši rizika, kterou investor podstupuje vloţením svých 

prostředků do podniku. Tzn. čím více je podnik zadluţen tím větší je jeho riziko 

neschopnosti splácet dluh a tím je i větší cena za dluh a opačně. Důleţitou roli hraje 

u doby splatnosti dluhu i její délka. Čím delší tím větší riziko neschopnosti splácet a 

naopak.
48

 

  

                                                 
47
Ukazatel doby obratu závazků nepatří mezi ukazatele aktivity, ale byl zde uveden z důvodu, ţe právě 

hodnota tohoto ukazatele se poměřuje s dobou obratu pohledávek. 
48
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 83. 
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Seznam ukazatelů, kterým se bude tato bakalářská práce věnovat je následující:
 
 

 celková zadluţenost – vyjadřuje poměr celkových závazků k celkovým aktivům, 

doporučené hodnoty mezi 30 - 60%;
49

 

 koeficient samofinancování – znázorňuje poměr celkového vlastního kapitálu 

k celkovým aktivům, doplňkový ukazatel k celkové zadluţenosti, součet by měl být 

přibliţně jedna;
50

 

 úrokové krytí – ukazuje kolikrát je schopen podnik ze svého provozního 

hospodářského výsledku (nebo cash flow z provozní činnosti) pokrýt nákladové 

úroky, uváděné doporučené hodnoty jsou pětkrát a více;
51

 

 doba splacení dluhů – „vyjadřuje dobu, za kterou by byl podnik schopen vlastními 

silami z provozního cash flow splatit své dluhy.“
52

 Doba splacení dluhů by měla mít 

klesající trend;
52

 

 

Vzorce pro výpočet vybraných ukazatelů zadluţenosti jsou přehledně zachyceny 

v tabulce 8. 

 

Ukazatele Výpočet Jednotky 

Celková zadluţenost  
           

      
     V % 

Koeficient samofinancování  
               

      
     V % 

Úrokové krytí  
    

               
 Kolikrát by zaplatil 

Doba splacení dluhů  
                   

                  
 V rocích 

EBIT – výsledek hospodaření z provozní činnosti 

Tabulka 8: Ukazatele zadluženosti 

Zdroj: upraveno dle KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 208. 

                                                 
49
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 84. 
50
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 58. 

51
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce 

s příklady. 2010. s. 85 – 86. 
52
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce 

s příklady. 2010. s. 86. 



33 

 

2.4.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

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

na jeho likviditu.“
53

 

 

Mezi nejpouţívanější ukazatele při hodnocení finančního zdraví podniku patří 

následující tři: 

 čistý pracovní kapitál (ČPK) – je rozdíl mezi oběţnými aktivy a krátkodobými 

závazky, coţ je první způsob výpočtu vyuţívaný manaţery, nebo druhý určený 

pro investory a zní takto, je to rozdíl mezi součtem vlastního kapitálu a 

dlouhodobými cizími zdroji a dlouhodobým majetkem.
53 
„Velikost čistého 

pracovního kapitálu je významným indikátorem platební schopnosti podniku.“;
54

 

 čisté pohotové prostředky (ČPP) – jsou rozdíl mezi pohotovými prostředky a 

okamţitě splatnými závazky;
55

 

 čistý peněţní majetek (ČPM) – je rozdíl mezí oběţnými aktivy, z kterých jsou 

vyloučeny zásoby a nelikvidní pohledávky, a krátkodobými závazky.
56

 

 

Vzorce pro výpočet rozdílových ukazatelů jsou zobrazeny v tabulce 9. 

 

Ukazatele Vzorce Jednotky 

ČPKManaţerský    ěţ á          á      é  á      V Kč 

ČPKInvestorský        í      á           é                 ý         V Kč 

ČPP         é      ř         ţ  ě       é  á      V Kč 

ČPM 
    ěţ á         á              í       á    

   á      é  á      
V Kč 

Tabulka 9: Rozdílové ukazatele 

Zdroj: upraveno dle KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 208. 

 

                                                 
53
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 81. 
54

Businessinfo.cz. Techniky a metody finanční analýzy. 2009. 
55
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 82. 
56

Businessinfo.cz. Techniky a metody finanční analýzy. 2009. 
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2.4.4 Analýza soustav ukazatelů 

Soustavy ukazatelů nebo také souhrnné indexy hodnocení vznikly, protoţe 

předcházející ukazatele analyzují jen určitou část podniku. K vytvoření obrazu 

o celkové finanční situaci podniku je potřeba vypočítat všechny nebo většinu z nich. 

Naopak soustavy ukazatelů vyčíslí finanční zdraví podniku jedním číslem. Výsledná 

hodnota však nemá tak velkou vypovídací schopnost. Lze ji pouţit k orientálnímu 

srovnání s jinými podniky. Základní členění soustav ukazatelů je rozděluje 

na pyramidové soustavy ukazatelů, tyto ukazatele nebudou v bakalářské práci 

popisovány, a účelově vybrané skupiny ukazatelů, kterým se bude bakalářská práce dále 

věnovat. Účelově vybrané skupiny ukazatelů se dělí na dva modely ukazatelů. 

Bankrotní modely a bonitní modely.
 57

 

 

Bankrotní modely 

 

Jedním číslem odpovídají na otázku, zda podniku hrozí do určité doby bankrot. Příklady 

bankrotních modelů, které budou níţe v textu popsány, jsou Altmanův model (Z-skóre) 

a model IN (Index důvěryhodnosti).
58

 

 

Altmanův model (index) je jedním z nejznámějších a nejpouţívanějších modelů, 

hlavně pro svoji jednoduchost. Skládá se z pěti proměnných, kterým je přisuzována 

určitá váha důleţitosti.
59

 Byl sestrojen „diskriminační metodou, což je přímá statistická 

metoda spočívající v třídění pozorovaných objektů do dvou nebo více definovaných 

skupin podle určitých charakteristik.“
59

 Výpočet Z – skóre zachycuje tabulka 10 

pro podniky s veřejně obchodovatelnými akciemi na burze (Zobch.) a na podniky, které 

nemají svoje akcie veřejně obchodovatelné (Zneobch.).  

  

                                                 
57
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 70 – 71. 

58
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 131. 
59
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 73. 
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Z - skóre Výpočet 
Rozdělení 

Intervalu 

Z obch.                                   

           

             

            

Z neobch.                                              

          

           

          

   
                

      
    

                

      
    

    

      
    

                                

           
   

 
     

      
 

Tabulka 10: Altmanův index (Z – skóre) 

Zdroj: RŮŽIČKOVÁ, P. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 144. 

 

Výsledek Altmanova indexu se zařazuje do dvou intervalů s různým rozdělením. 

Rozdělení se volí podle toho, zda podnik má veřejně obchodovatelné akcie či nikoliv. 

Interpretace výsledných hodnot Z-skóre říká, ţe pokud je hodnota v prvním intervalu 

pro Zobch.           a naopak pro Z neobch.           hrozí podniku bankrot. 

Nachází-li se výsledek Altmanova indexu v druhém intervalu pro Zobch.             a 

nebo pro Z neobch.           Jedná se, tzn. šedou zónu, a podnik není bezprostředně 

ohroţen bankrotem, ale ani neprosperuje.  Bude-li výsledné skóre v třetím intervalu 

pro Zobch.            a nebo Zneobch.          , tak podnik prosperuje. Viz obrázek 9.
60

 

 

 

 

                                                 
60
RŮŢIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metod, ukazatele, využití v praxi. 2010. s. 70 – 71. 

Z obchodovatelné 

1. interval 2. interval (šedá zóna) 3. interval 

hrozí bankrot nehrozí bankrot a ani neprosperuje prosperuje 

1. interval 2. interval (šedá zóna) 3. interval 

hrozí bankrot nehrozí bankrot a ani neprosperuje prosperuje 

Z neobchodovatelné 

1,81 2,98 

1,2 2,9 

Obrázek 9: Altmanův model – intervaly pro interpretace výsledků 

Zdroj: upraveno dle KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 208. 
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Index IN05 jedná se o nejaktuálnější model IN (index důvěryhodnosti), který byl 

vypracován manţely Neumaierovými, jeho hlavním úkolem je vyhodnotit finanční 

zdraví podniků v České republice jedinou hodnotou. Byl sestaven na základě 

matematicko-statistických modelů podnikového hodnocení a praktických zkušeností 

z analýzy.
61

 Vzorec pro výpočet IN05 zobrazuje tabulka 11. 

 

IN Vzorec 
Rozdělení 

intervalu 

IN05       
 

  
      

    

  
      

    

 
      

 

 
      

  

        
 

          

           

          

A – Aktiva; CZ – Cizí zdroje; EBIT – Provozní hospodářský výsledek; NÚ – Nákladové úroky 

V – Výnosy; OA – Oběţný majetek; KZ – Krátkodobé závazky; KBÚ – Krátkodobé bankovní 

úvěry 

Tabulka 11: IN05 - Index důvěryhodnosti 

Zdroj: upraveno dle KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 208. 

 

 

Výsledná hodnota se u IN05 interpretuje podobně jako u Altmanova indexu, akorát se 

pracuje s jiným rozdělením intervalu (Viz obrázek 10). Nachází-li výsledná hodnota 

v prvním intervalu tedy IN05          , podnik nevytváří nebo dokonce i ničí 

hodnotu podniku. Spadá-li hodnota do tzv. „šedé zóny“ pak IN05           , tak 

podnik někdy vytváří hodnotu a někdy netvoří. Je-li výsledek IN05 v posledním třetím 

intervalu IN05         , znamená to, ţe podnik zvětšuje svoji hodnotu.
62

 

 

 

 

 

                                                 
61
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 132. 
62
KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : Komplexní průvodce s 

příklady. 2010. s. 133. 

0,9 1,6 

Podnik nevytváří (ničí) hodnotu 

1. interval 2. interval (šedá zóna) 3. interval 

Někdy tvoří hodnotu, jindy netvoří Podnik vytváří hodnotu 

Obrázek 10: IN05 – intervaly pro index důvěryhodnosti 

Zdroj: upraveno dle KNÁPKOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza : Komplexní průvodce s příklady. 

2010. s. 208. 
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Bonitní modely 

Hodnotí finanční zdraví podniku bodovým výsledkem, který je pak zařazen do určité 

kategorie a podle toho se stanoví bonita podniku.
63

 

 

Index bonity (indikátor bonity) je sestaven z šesti vybraných ukazatelů a o výsledku 

platí, ţe čím větší je, tím je i lepší finanční a ekonomická situace podniku.
64

 Vzorec 

pro výpočet zachycuje   

 

Index Vzorec 
Rozdělení 

intervalu 

Index 

bonity 
     

  

  
      

 

  
    

   

 
   

   

 
     

 

 
     

 

 
 

         

      

CF – Cash Flow; CZ – Cizí zdroje; A – Aktiva; EBT – Zisk před zdaněním; T – Celkové 

výkony; Z – Zásoby 

Tabulka 12: Index bonity 

Zdroj: upraveno dle GRUBER, A. Finanční analýza firem v rámci vybraného odvětví průmyslu. 2005. s. 93. 

 

Detailnější rozdělení intervalu pro výsledky indikátoru bonity prezentuje obrázek 11. 
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špatné 

špatné Určité 
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dobré 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Obrázek 11: Indikátor bonity 

Zdroj:  upraveno dle GRUBER, A. Finanční analýza firem v rámci vybraného odvětví průmyslu. 2005. s. 93. 
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3 Finanční analýza podniku s pomocí internetových stránek 

V této kapitole bakalářské práce je zhodnocena finanční situace podniku České 

aerolinie a.s., dále jen České aerolinie, pomocí internetových stránek. Vytvořených, 

jako pomocný nástroj, pro hodnocení finanční situace podniků a jsou dostupné na 

internetové adrese http://www.finanalyza.kvalitne.cz/. 

3.1 Základní charakteristika podniku České aerolinie 

České aerolinie patří mezi nejstarší letecký podnik v Evropě. Své sluţby poskytuje 

cestujícím jiţ od roku 1923. České aerolinie byly zaloţeny jako Československé státní 

aerolinie.
65

 Hlavní činností Českých aerolinií je pravidelná a nepravidelná přeprava 

cestujících, ale není však jedinou činností. Mezi další její činnosti patří přeprava 

nákladu a zboţí pro podniky. K dalším „činnostem patří i pozemní služby – údržba 

letadel, výcvik posádek, příprava občerstvení podávaného na palubě i bezcelní prodej 

na letištích a během letu.“ 
66

 

 

Základní údaje 

České aerolinie byly zapsány do obchodního rejstříku k datu 1. 8. 1992. Sídlo podniku 

je na adrese Letiště Ruzyně, 16008 Praha 6. Právní forma Českých aerolinií je akciová 

společnost se základním kapitálem 5 235 510 000,- Kč. Mezi předměty podnikání 

Českých aerolinií patří mimo jiné provozování obchodní letecké dopravy, letecké práce 

a výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení.
67

 Průměrný počet zaměstnanců za zvolené sledované 

období prezentuje následující tabulka 13. 

 

Položka 2007 2008 2009 

Počet zaměstnanců 4 777 4 662 4 449 

Tabulka 13: Průměrný počet zaměstnanců podniku České aerolinie a.s. 

Zdroj: Výroční zprávy České aerolinie a.s. 2007 - 2009 
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3.2 Zhodnocení finanční situace podniku České aerolinie 

V této podkapitole jsou prakticky aplikovány uvedené finanční analytické metody. 

Popsané v teoretické části bakalářské práce a to při pouţití reálných hodnot účetních 

výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty) podniku České aerolinie za období 2007 aţ 

2009. 

3.2.1 Analýza stavových (absolutních) a tokových ukazatelů 

Podkapitola s názvem analýza stavových a tokových ukazatelů je věnována majetkové a 

kapitálové struktuře podniku České aerolinie, která je analyzována prostřednictví 

horizontální a vertikální analýzy. 

 

Horizontální analýza aktiv 

 

Vývoj základních poloţek aktiv podniku České aerolinie v čase za zvolené období 

zachycuje tabulka 14, prostřednictvím horizontální analýzy. 

 

 

Tabulka 14: Horizontální analýza aktiv za období 2007 – 2009 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 
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Na základě horizontální analýzy vybraných poloţek aktiv v tabulce 14 z výročních 

zpráv podniku České aerolinie bylo zjištěno, ţe příčinou poklesu dlouhodobého majetku 

o zhruba 24 % mezi rokem 2007 a 2008, byl prodej podniků Air Cargo Terminal a.s. a 

Air Czech Catering a.s. Jejichţ hodnota byla dohromady odhadována na více neţ 1 mld. 

Kč. S prodejem podniku Air Czech Catering a.s. souvisí i pokles dlouhodobého 

finančního majetku o 93 %, protoţe Air Czech Catering a.s. byl vyčleněn v roce 2007 

jako dceřiný podnik a prodán následující rok. 

 

Meziroční nárůst v letech 2007 a 2008 u oběţných aktiv o asi 41 %, téměř o 1,5 mld. 

Mohl mít příčinu právě v prodeji dvou dceřiných podniků a tím i nárůst krátkodobých 

pohledávek zhruba o 49 %. 

 

Důvodem nárůstu časového rozlišení v roce 2008 oproti roku 2007 můţe být nákup pěti 

nových letadel Airbus 319 a Airbus 320 a s tím spojené úhrady splátek finančního 

leasingu letadel.  

  

Rok 2009 oproti předcházejícímu roku 2008 je ve znamení sniţování aktiv. Hodnota 

celkových aktiv se zhruba zmenšila o 23 %. Jednou z příčin tohoto poklesu byl prodej 

samostatné obchodní jednotky Českých aerolinii Duty Free a administrativní budovy 

APC v roce 2009. Dalším důvodem sníţení celkových aktiv zapříčinilo zmenšení 

poskytnutých záloh o přibliţně 29 % na dlouhodobý hmotný majetek. 

 

Dále poklesla i oběţná aktiva o přibliţně 36 %. Největší měrou se na tomto poklesu 

podílely krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, které také klesly o zhruba 36 %, 

tedy o bez mála 891 mil. Kč a to pravděpodobně, protoţe uţ v roce 2008 byly přijaty 

platby za prodané dceřiné podniky. Graf 1 názorně zobrazuje vývoj základních sloţek 

aktiv v absolutních jednotkách. 
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Graf 1: Vývoj základních složek aktiv za období 2007 – 2009 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie 

 

 

Vertikální analýza aktiv 

Základní struktura aktiv a jejich podíl na celkových aktivech v podniku České aerolinie 

je zobrazena v následující tabulce 15. 

 

 

Tabulka 15: Vertikální analýza aktiv za období 2007 – 2009 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie 
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V tabulce 15 v roce 2007 byl podíl dlouhodobého majetku 59 % a zhruba 35% podíl 

připadal na oběţná aktiva z celkových aktiv, takţe České aerolinie byly v tomto roce 

kapitálově těţký podnik. 

 

V následujícím roce 2008 se však České aerolinie staly kapitálově lehkým podnikem. 

Hlavní příčinou této změny je vyčlenění dvou podniků (Air Cargo Terminal a.s. a Air 

Czech Catering a.s.), jako samostatné dceřiné jednotky a jejich následný prodej. 

 

V roce 2009 se opět status Českých aerolinií kapitálově lehkého podniku změnil 

na kapitálově těţký podnik, protoţe se podíl stálých aktiv na celkových aktivech zvedl 

mírně nad 49 % a naopak oběţná aktiva podniku České aerolinie klesly na hranici 40 %.  

 

Grafem 2 jsou zobrazeny základní tři sloţky (dlouhodobý majetek, oběţná aktiva a 

časové rozlišení) celkových aktiv a jejich podíl na nich. 

 

 

Graf 2: Vertikální analýza aktiv období 2007 – 2009 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 
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Horizontální analýza pasiv 

V následující tabulce 16 byla aplikována horizontální analýza na základní sloţky pasiv. 

 

 

Tabulka 16: Horizontální analýza pasiv za období 2007 – 2008 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

 

V prvním řádku tabulky 16 je zaznamenán pokles celkových pasiv v roce 2009 oproti 

roku 2008 o víc jak 23 %. Příčinou tohoto propadu byla ztráta, do které se České 

aerolinie dostaly v roce 2009. Výsledek hospodaření běţného účetního období se 

v tomto roce propadl o zhruba mínus 900 %. V absolutním vyjádření o více jak mínus 4 

mld. Jelikoţ České aerolinie byly ztrátové i v minulých letech, byl také sníţen i jejich 

vlastní kapitál. Nejdříve v roce 2008 oproti roku 2007 o přibliţně 91 % a následující rok 

se hodnota vlastního kapitálu sníţila aţ o 2413 %. Opět tento vysoký propad souvisí se 

ztrátou z běţného účetního období v roce 2009. 

 

Cizí zdroje vzrostly v roce 2008 oproti roku 2007 o přibliţně 27 %. Hlavní podíl 

na tomto navýšení mají krátkodobé a dlouhodobé závazky. V roce 2009 se oproti roku 

2008 cizí zdroje zvedly jen mírně nad 2 % a to pravděpodobně kvůli tomu, ţe Českým 

aeroliniím byl poskytnut úvěr na 2,5 mld. a tím se i cizí zdroje udrţely na tak vysoké 

hodnotě (viz Příloha 1 – Rozvaha). 
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Časové rozlišení kleslo v roce 2008 oproti roku 2007 o mínus 18 % a následující rok 

o mínus 10 %. Časové rozlišení má klesající trend, pravděpodobně protoţe České 

aerolinie skončily některé smlouvy o finančním a operativním pronájmu letadel a další 

podíl na sníţení hodnoty poloţky časové rozlišení mají částky přijaté za prodané 

letenky, které ještě nebyly pouţity, a tato částka také klesla. 

 

Následující graf 3 zobrazuje vývoj základních sloţek pasiv v absolutních jednotkách. 

 

 

Graf 3: Vývoj základních složek pasiv za období 2007 – 2009 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 
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Vertikální analýza pasiv 

Následující tabulka 17 zobrazuje prostřednictvím vertikální analýzy pasiv podíl 

jednotlivých sloţek na celkových pasivech zvoleného podniku. 

 

 

Tabulka 17: Vertikální analýza pasiv za období 2007 – 2008 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

 

Postupné sniţování podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech Českých aerolinii 

z přibliţně 12 % na 1 % a následně aţ na mínus 29 %, bylo zapříčiněno zápornými 

výsledky hospodaření minulých let. Podíl výsledků hospodaření minulých let na 

celkových pasivech byl následující. V prvním roce - 15 %. V následujícím roce - 13 % a 

nakonec v posledním roce, kdy podíl ztráty na celkových pasivech dosáhl přibliţně - 11 

%. Ztráta se však zmenšuje. Příčinou toho je převáţně prodej dlouhodobého hmotného 

majetku podniku, kterým byl pouţit k uhrazení ztrát z běţného hospodaření v rocích 

2007 a 2008. S tím je spojený propad výsledku hospodaření běţného účetního období 

v roce 2009 o přibliţně 47 % i přesto, ţe v roce 2009 České aerolinie prodaly další 

dlouhodobý hmotný majetek za přibliţně 900 mil. a také obdrţely i půjčku od podniku 

Osinek, a.s. ve výši 2,5 mld. Tyto peníze však nebyly pouţity na financování provozní 

činnosti, ale spíše do investic v podobě nákupu nových letadel nebo také k vytvoření 

nových rezerv. 
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Vývoj podílu cizích zdrojů na celkových pasivech má rostoucí tendenci z asi 65 % 

na přibliţně 81 % a v roce 2009 aţ na necelých 109 %. Důvodem nárůstu podílu cizích 

zdrojů v roce 2008 oproti roku 2007 je zvětšení krátkodobých závazků o zhruba 54 %. 

Následující rok se opět podíl krátkodobých závazků zvětšil na více neţ 78 %. Tento 

nárůst způsobila výše zmiňovaná půjčka od podniku Osinek, a.s. 

 

Část časové rozlišení na celkových pasivech se výrazně ve sledovaném období nemění. 

Grafem 4 je graficky ilustrována vertikální analýza základních sloţek pasiv podniku 

České aerolinie. 

 

 

Graf 4: Vertikální analýza pasiv za období 2007 – 2008 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 
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Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka 18 je zaměřena na horizontální analýzu výkazu zisku a ztráty a z něho 

vybraných poloţek. 

 

 

Tabulka 18: Horizontální analýza výsledovky za období 2007 – 2009 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

 

Z tabulky 18 je patrno, ţe v roce 2008 oproti roku 2007 nedošlo v běţných činnostech 

podniku České aerolinie k vysokým změnám. Ovšem přece jen došlo mezi roky 2007 a 

2008 k poklesu přidané hodnoty, coţ bylo způsobeno nárůstem spotřeby materiálu a 

energie. Příčinu tohoto nárůstu spotřeby materiálu a energie způsobila rostoucí cena 

ropy v roce 2008, kdy se dostala aţ na své maximum 147 USD za barel. 

 

Nárůst provozního výsledků hospodaření o více neţ 50 % a finančního výsledků 

hospodaření o přibliţně 43 % byl spojen s prodejem dlouhodobého hmotného majetku. 

Tedy konkrétně prodejem dceřiných podniků Air Cargo Terminal a.s. v roce 2007 a Air 

Czech Catering a.s. následující rok. S tímto prodejem však vzrostly i výsledky 

hospodaření za běţnou činnost, za účetní období a výsledek hospodaření 

před zdaněním. 
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Rok 2009 byl pro České aerolinie oproti předešlému ve znamení ztrát. Prodej zboţí a 

s tím spojené náklady a obchodní marţe klesly převáţně, protoţe České aerolinie 

prodaly svůj dceřiný podnik Duty free, který zajišťoval prodej zboţí v prodejnách 

některých letišť. 

 

Pokles výkonů v roce 2009 byl zhruba o 12 %. Důvodem sníţení výkonů byl menší 

počet přepravených cestujících vlivem hospodářské krize. S asi 50 % propadem přidané 

hodnoty souvisí jiţ zmíněný menší počet přepravených cestujících, ale i to, ţe náklady 

na výkony poklesly jen minimálně. K velké ztrátě z provozní činnosti se ještě přidal i 

nárůst osobních nákladů o více jak 1 %. Závěr roku 2009 byl pro České aerolinie 

vysoce ztrátový ve všech výsledcích hospodaření, kromě finančního, který si mírně 

polepšil oproti minulému roku. 

 

Vertikální výkazu zisku a ztráty 

V tabulce 19 jsou zobrazeny vybrané poloţky výkazu zisku a ztráty podrobené 

vertikální analýze za období 2007 aţ 2009. Jako základna pro vertikální analýzu byl 

zvolen součet poloţek trţby za prodej zboţí a celkové výkony. 

 

 

Tabulka 19: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2007 – 2009 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 
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Z tabulky 19 bylo zjištěno, ţe více jak 97 % zvolené základny tvoří výkony a to ve 

všech letech sledovaného období. Podíl výkonové spotřeby se však v roce 2008 zvýšil 

o přibliţně 3 % a následující rok ještě o více jak 8 %. Příčinou tohoto navýšení byl 

pokles přepravených cestujících v roce 2008 a 2009 a naproti tomu nepřímo úměrné 

zvýšení výkonové spotřeby v roce 2009. Podíl osobních nákladů na zvolené základně se 

zvětšoval a to v důsledku klesajících výkonů. 

 

Výsledky hospodaření připadající na celkové výkony a trţby za zboţí v roce 2007 byly 

v rozmezí přibliţně 0 do 2 %. Následující rok však došlo k slabému nárůstu na 2 aţ 

3 %. Netýká se to však finančního výsledku hospodaření, který je ve všech letech 

záporný. Tyto výsledky byly ovlivněny hlavně prodejem dlouhodobého majetku v roce 

2007 a 2008. V roce 2009 se České aerolinie dostaly do ztráty, a proto jsou podíly 

výsledků hospodaření záporné a pohybují se přibliţně kolem mínus 18 %. Příčinou 

tohoto propadu byl, i přestoţe České aerolinie v roce 2009 prodaly dlouhodobý hmotný 

majetek přibliţně za 900 mil. Kč, způsob vyuţití trţeb z prodeje dlouhodobého majetku. 

Trţby byly investovány do nových letadel a nebyly tedy spotřebovány na běţnou 

činnost. Samotná ztráta byla způsobena poklesem přepravených cestujících. 

3.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

V tabulce 20 jsou prezentovány výsledky výpočtu rozdílových ukazatelů z poloţek 

účetních výkazů. 

 

 

Tabulka 20: Hodnoty rozdílových ukazatelů (v tisíc Kč) za období 2007 – 2008 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

 

Čistý pracovní kapitál Českých aerolinií, ať uţ z pohledu manaţerského nebo 

investorského, se ve všech třech letech nacházel v záporných hodnotách. Značí to, ţe 
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krátkodobé závazky byly větší jak krátkodobý majetek a tím tedy i to, ţe České 

aerolinie nevytváří ţádný tzv. „finanční polštář“ pro případ nutné rychlé úhrady všech 

krátkodobých závazků. 

 

V případě čistých pohotových prostředků a čistého peněţního majetku byl výsledek 

opět v záporných číslech. Kdyţ by opět došlo k nutnosti splatit všechny krátkodobé 

závazky z těchto prostředků, nebyly by toho České aerolinie schopny.  

 

Příčinou záporných hodnot rozdílových ukazatelů byly rostoucí krátkodobé závazky 

kaţdým rokem ve zvoleném období. Na grafu 5 je zobrazen vývoj rozdílových 

ukazatelů. 

 

 

Graf 5: Hodnoty rozdílových ukazatelů (v tisíc Kč) za období 2007 – 2008 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

3.2.3 Analýza poměrových (intenzivních) ukazatelů 

V této podkapitole jsou pouţity vybrané poměrové ukazatele na konkrétní hodnoty 

poloţek rozvahy a výkazu zisku a ztráty z výročních zpráv Českých aerolinií. 
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Ukazatele rentability 

Následující tabulka 21 zahrnuje hodnoty ukazatelů rentability vypočítaných za období 

od roku 2007 do roku 2009. Jako čitatel byl zvolen pro výpočet ukazatelů provozní 

výsledek hospodaření pro zjednodušení výpočtů v níţe uvedené tabulce aţ na ukazatel 

ROE, kde byl do čitatele dosazen EAT. Na jeho základě byla hodnocena výnosnost 

Českých aerolinií. 

 

 

Tabulka 21: Hodnoty ukazatelů rentability za období 2007 – 2009 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

 

Hodnoty ukazatele rentability celkového vloţeného kapitálu vykazovaly kladné čísla 

v prvních dvou letech zvoleného období. V roce 2007 to bylo přibliţně 4,5 % a 

následující rok 6,7 %. V posledním roce však podnik vykazoval ztrátu, to znamená, ţe 

nelze ukazatele rentability počítat. Hlavní příčinou kladných hodnot v rocích 2007 a 

2008 byl prodej dlouhodobého majetku a pouţití trţeb z tohoto prodeje byl pouţit na 

krytí ztrát z provozní činnosti. V roce 2009 však trţby z prodeje dlouhodobého majetku 

nebyly pouţity na krytí ztrát, ale na investování.
68

 

 

Ukazatel rentability trţeb v letech 2007 a 2008 nedosahovala vysokých hodnot. V roce 

2007 1,8 % a další rok 2,7 %. K podstatné změně došlo v roce 2009, kdy se České 

aerolinie staly nerentabilní. Tento stav byl způsoben záporným výsledkem hospodaření 

z provozní činnosti. 

 

Rentabilita nákladů v tabulce 21 se v prvních dvou letech nijak výrazně nemění. V roce 

2009 však došlo k většímu nárůstu a to převáţně protoţe České aerolinie, jak bylo 

zmíněno výše, v tomto roce byly z provozní činnosti ve ztrátě. 

 

                                                 
68
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Rentabilita vlastního kapitálu v roce 2007 byla 37 % a následující rok skokově vzrostla 

na zhruba 684 %. Největší podíl na tomto skoku má sníţení vlastního kapitálu zejména 

v důsledku dosaţené ztráty z běţného účetního období a současně významná výše 

prodaného dlouhodobého majetku (viz tabulka 22). V roce 2009 se staly České aerolinie 

nerentabilní, protoţe EAT Českých aerolinií byl záporný. 

 

 

Tabulka 22: Hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu za období 2007 – 2009 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

 

Ukazatele aktivity 

V tabulce 23 jsou zobrazeny výsledky ukazatelů aktivity. Na základě těchto hodnot bylo 

okomentováno vyuţívání sloţek majetkové struktury a jedné poloţky kapitálové 

struktury. 

 

 

Tabulka 23: Hodnoty ukazatelů aktivity za období 2007 – 2009 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

 

Obrat celkových aktiv v Českých aeroliniích má v letech 2007 a 2008 stabilní hodnotu. 

V roce 2009 ukazatel svoji hodnotu mírně zvýšil. Bylo tím zjištěno, ţe vyuţívají svoje 

celková aktiva nejméně 2,5 krát, coţ je uspokojivá hodnota, protoţe minimální 

doporučená hodnota je 1 krát. 

 

Hodnota ukazatele obratu dlouhodobých aktiv se v roce 2008 vzrostla na 5,7 krát za rok 

proti roku 2007, kdy České aerolinie vyuţívaly svůj dlouhodobý majetek jen 4,3 krát. 
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K mírnému navýšení vyuţívání dlouhodobých aktiv došlo v následujícím roce 2009 a to 

na 5,4 krát za rok. 

 

Ukazatel obratu zásob a jeho hodnoty mají za zvolné období rostoucí trend, coţ můţe 

značit zlepšení při vyuţívání zásob. Vývoj ukazatelů obratu aktiv v čase zobrazuje 

graf 7. 

 

 

Graf 6: Ukazatele obratu aktiv za období 2007 – 2009 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

 

Z výsledných hodnot ukazatele doby obratu zásob byl zjištěn klesající trend těchto 

hodnot za zvolené období, coţ je pozitivní vývoj tohoto ukazatele pro České aerolinie. 

Navíc v roce 2009 se doba obratu zásob zmenšila na dobu kratší jak týden a to je 

výborné. 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek zaznamenal v roce 2008 nárůst doby splacení 

pohledávek na dobu zhruba 48 dní. Následující rok však České aerolinie svoji dobu 

obratu pohledávek opět sníţily na přibliţně 34 dní. I přes nárůst v roce 2008 zůstala 

doba obratu pohledávek kratší, jak doba obratu závazků, coţ je pozitivní výsledek a také 

to značí, ţe České aerolinie se snaţí drţet dobu obratu pohledávek na obchodně 

politické úrovni. 
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Výsledky ukazatele doby obratu závazků měly v letech 2007, 2008 a 2009 rostoucí 

trend a jsou po celou dobu větší neţ doba obratu pohledávek. To znamená, ţe České 

aerolinie vyuţívají kaţdý rok o něco déle cizí kapitál. Ovšem podniku hrozí, ţe můţe 

být penalizován od dodavatelů. Graf 8 zahrnuje výsledky ukazatelů. 

 

 

Graf 7: Ukazatele doby obratu aktiv za období 2007 – 2009 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

 

Ukazatele likvidity 

V tabulce 24 jsou zachyceny výsledky ukazatelů likvidity a podniku České aerolinie, 

které jsou následně okomentovány. 

 

 

Tabulka 24: Hodnoty ukazatelů likvidity za období 2007 – 2008 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 
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Prvním ukazatelem z tabulky 24 je běţná likvidita, jejíţ hodnoty za zvolené období 

nedosahovaly ani v jednom roce optimálních hodnot, tedy se nedostala mezi 1,5 aţ 2,5. 

Navíc ukazatel má klesající tendenci. 

 

Dalším ukazatelem je pohotová likvidita a její výsledky opět v ţádném roce 

nevykazovaly optimálních hodnot v intervalu 1 aţ 1,5. 

 

V posledním řádku tabulky 24 byly spočítány hodnoty ukazatele okamţité likvidity, 

které nejsou opět uspokojivé z hlediska srovnání s optimálními hodnotami 0,2 aţ 0,5. 

 

Všechny výsledky ukazatelů byly velmi ovlivněny narůstajícími krátkodobými cizími 

zdroji ve všech třech letech. Při tomto sloţení nejsou České aerolinie schopny pokrýt 

krátkodobé závazky. Graf 9 prezentuje vývoj ukazatelů likvidity za zvolené období. 

 

 

Graf 8: Hodnoty ukazatelů likvidity za období 2007 – 2008 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 
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Ukazatele zadluženosti 

Tabulka 25 se zaměřuje na ukazatele zadluţenosti a jejich hodnoty určené z hodnot 

poloţek z účetních výkazů Českých aerolinií. 

 

 

Tabulka 25: Hodnoty ukazatelů zadluženosti za období 2007 – 2008 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

 

Z tabulky 25 bylo zjištěno, ţe celková zadluţenost měla rostoucí trend a naopak oproti 

tomu koeficient samofinancování, který měl klesající tendenci. Příčinou toho v letech 

2007 a 2008 byly rostoucí cizí zdroje Českých aerolinií. V roce 2009 se však cizí zdroje 

tolik nezvedly, ale naopak byl vykázán záporný výsledek hospodaření za běţné účetní 

období aţ 3,75 mld. Kč. Jelikoţ doporučené hodnoty celkové zadluţenosti jsou 30 – 60 

%
69

 a České aerolinie byly k těmto hodnotám nejblíţe jenom v roce 2007 a v dalších 

letech je ještě navíc vysoce překročily, tak jsou tyto výsledky celkové zadluţenosti 

neuspokojivé. 

 

Podnik České aerolinie byl schopný krýt svoje nákladové úroky v letech 2007 a 2008. 

V roce 2008 aţ dokonce 25,4 krát. To se však změnilo následující rok 2009, kdy se 

České aerolinie dostaly do ztráty z provozní činnosti, a proto nebyly podle ukazatele 

úrokového krytí v tomto roce schopny krýt svoje nákladové úroky z dosaţeného 

výsledku hospodaření z provozní činnosti. 

 

Hodnoty ukazatele doby splacení dluhů byly pro České aerolinie za sledované období 

velice nepříznivé, protoţe vykazovaly záporné hodnoty a tedy neschopnost splácet svoje 

dluhy. I přesto, ţe má tento ukazatel klesající tendenci, není to důsledkem zlepšení, ba 

                                                 
69
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naopak situace se zhoršuje. Důvodem toho je prohlubující se negativní cash flow 

z provozní činnosti. 

3.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

V podkapitole soustavy ukazatelů byly vybrány tři tipy souhrnných ukazatelů, které 

jsou také uvedeny v teoretické části bakalářské práce. Zde budou tyto ukazatelé 

aplikovány na konkrétní hodnoty. 

 

Altmanův index 

Z následující tabulky plyne, ţe hodnoty Z-skóre Českých aerolinií byly v letech 2007 a 

2008 v intervalu nazývaném „šedá zóna“, coţ je od 1,2 do 2,9.  Vypovídá o tom, ţe 

v letech 2007 a 2008 nebyly České aerolinie přímo ohroţeny bankrotem a však ani 

neprosperovaly. Do tzv. „šedé zóny“ se České aerolinie dostaly převáţně díky prodeji 

dlouhodobého majetku. V roce 2009 byla hodnota Altmanova indexu v intervalu niţším 

neţ 1,2, a proto byly České aerolinie v tomto roce bezprostředně ohroţeny bankrotem. 

Nepříznivý výsledek Altmanova index v roce 2009 byl způsoben záporným provozním 

výsledkem hospodaření. 

 

 

Tabulka 26: Hodnoty Altmanova indexu za období 2007 – 2008 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

 

Index IN05 

Tabulka 27 prezentuje výsledky indexu IN05 od roku 2007 do roku 2009. Hodnota 

indexu IN05 v roce 2007 se nacházela v tzv. intervalu „šedá zóna“. Tedy mezi 

hodnotami 0,9 a 1,6. V tomto intervalu České aerolinie nevytvářely ţádnou hodnotu, ale 

ani nebankrotovaly. 

 

V následujícím roce 2008 se hodnota indexu IN05 posunula do intervalu od 1,6 a více. 

V tomto roce a intervalu České aerolinie podle výsledku zvětšovaly svoji hodnotu. 
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V celku uspokojivých výsledků v roce 2007 a 2008 byl dosaţeno, protoţe byl prodáván 

v těchto letech dlouhodobý majetek podniku. 

 

V roce 2009 se výsledek indexu IN05 změnil v zápornou hodnotu a tedy se nacházel 

v intervalu 0,9 a méně. Je-li výsledné číslo indexu IN05 v tomto intervalu, tak podnik 

nevytváří hodnot ba naopak ničí svoji hodnotu. To znamená, ţe České aerolinie v roce 

2009 sniţovaly svoji hodnotu a navíc ještě byly ohroţeny bankrotem. Negativní 

výsledek indexu IN05 byl následkem záporného provozního výsledku hospodaření. 

 

 

Tabulka 27: Hodnoty indexu IN05 za období 2007 – 2008 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

 

Index bonity 

Ze sloupečku pro rok 2007 z tabulky 28 bylo zjištěno, ţe České aerolinie, podle 

hodnocení výsledků indexu bonity (viz obrázek 12), měly v tomto roce určité problémy. 

 

Následující rok 2008 se však bonita Českých aerolinií mírně zlepšila na 1,01 a tím se i 

zlepšilo hodnocení bonity na dobré. Těchto dobrých výsledků indexu bonity bylo 

dosaţeno především díky prodeji dlouhodobého majetku Českých aerolinií. 

 

V posledním roce 2009 se dostal výsledek indexu bonity do záporných čísel, coţ bylo 

převáţně způsobeno záporným výsledkem hospodaření. Hodnota bonity - 5,15 značí 

extrémně špatnou bonitu Českých aerolinií v roce 2009. 

 

 

Tabulka 28: Hodnoty indexu bonity za období 2007 – 2008 

Zdroj: Zpracováno na základě údajů z výročních zpráv podniku České aerolinie a.s. 

 

Hodnoty jsou graficky zachyceny na obrázku 12 a zařazeny do intervalu, který 

prezentuje interval hodnocení výsledků indexu bonity. 
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3.3 Souhrnné zhodnocení podniku 

Horizontální a vertikální analýzou rozvahy bylo zjištěno, ţe České aerolinie v letech 

2007 a 2008 prodávaly dlouhodobý hmotný majetek a trţby z těchto obchodů byly 

pouţity na financování provozní činnosti podniku. Prodej dlouhodobého hmotného 

majetku a vyuţití trţeb z něho pro financování provozní činnosti není dobrým 

prostředkem pro zlepšení finanční situace podniku. Účelem bylo pravděpodobně 

překonat kritické období v hospodářské krizi. V roce 2009 však změnily České aerolinie 

postup a trţby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku byly investovány do nových 

letadel. Ovšem v tomto roce České aerolinie obdrţely i půjčku v hodnotě 2,5 mld. a tím 

i vzrostly jejich cizí zdroje krytí na více neţ 108 %. Coţ je negativní výsledek pro 

investory. Analýza výkazu zisku a ztráty potvrdila výše zmiňovaný prodej 

dlouhodobého hmotného majetku v letech 2007 a 2008 a vyuţití těchto trţeb pro 

provozní činnost. Byl také zjištěn klesající počet přepravených osob Českými 

aeroliniemi, který vyvolal velkou ztrátu v roce 2009 i přesto, ţe České aerolinie prodaly 

další části dlouhodobého hmotného majetku. Trţby uţ však nebyly pouţity na 

financování provozní činnost ba naopak na nákup nových letadel. 

 

Prodejem dlouhodobého hmotného majetku byly příznivě ovlivněny i ukazatelé 

rentability v letech 2007 a 2008. Kdy se jejich výsledky pro podnik zlepšovaly. Zlom 

však nastal následující rok, kdy se České aerolinie dostaly do ztráty a ukazatele 

rentability v tomto roce byly v nepříznivých hodnotách. 

Extrémně 

špatné 

Velmi 

špatné 

špatné Určité 

problémy 

Dobré Velmi 

dobré 

Extrémně 

dobré 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

2007: IB = 0,60 

2008: IB = 1,01 

2009: IB = - 5,15 

IB – Index bonity 

Obrázek 12: Hodnoty indexu bonity za období 2007 – 2008 

Zdroj: upraveno dle GRUBER, A. Finanční analýza firem v rámci vybraného odvětví průmyslu. 2005. s. 93. 
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Ukazatele obratu aktiv měly v letech 2008 aţ 2009 uspokojivé hodnoty a mírně i 

rostoucí, coţ je pro České aerolinie dobré. Doba obratu zásob ve zvoleném období má 

příznivý klesající trend a doba obratu pohledávek byla ve všech letech menší neţ doba 

obratu závazků. To znační, ţe České aerolinie vyuţívají nejlevnější kapitál. Je to dobré 

znamení pro podnik, pokud však dodrţí lhůtu splacení bez postihů. 

 

Likvidita Českých aerolinii nedosahovala ve všech letech optimálních hodnot. Podniku 

hrozí, ţe nebude schopen v případě nutnosti splatit všechny svoje krátkodobé závazky. 

 

Ukazatele zadluţenosti nevykazují příznivé hodnoty, protoţe České aerolinie se stávají 

čím dál více financovány z cizích zdrojů. Vytváří tak dojem, ţe ţijí „na dluh“. 

 

Z rozdílových ukazatelů bylo patrné, ţe České aerolinie také nevytváří tzv. „finanční 

polštář“ pro svoje věřitele, coţ znamená, ţe v případě nutnosti splacení vkladů 

od věřitelů nebudou mít České aerolinie dostatečné mnoţství rychle likvidních 

prostředků. Jelikoţ se hodnoty za zvolené období nachází v záporných číslech. 

 

Na základě Altmanova indexu bylo zjištěno, ţe České aerolinie v letech 2007 a 2008 

nebyly ohroţeny bankrotem. Následující rok se však dostaly do přímého ohroţení 

bankrotem. Podle indexu IN05 se České aerolinie dostaly v prvním roce sledovaného 

období z šedé zóny do pozitivních hodnot, aţ však na konci zvoleného období v roce 

2009 uţ byly České aerolinie ohroţeny bankrotem a ničily svoji hodnotu. Index bonity 

Českých aerolinií měl ve sledovaném období podobný průběh jak index IN05. 

 

Z výše uvedených zjištění bylo konstatováno, ţe České aerolinie, pokud by v letech 

2007 a 2008 nefinancovaly svoji provozní činnost z trţeb a za prodaný dlouhodobý 

hmotný majetek, byly by na tom podobně jako v roce 2009. Z toho plyne, ţe jejich 

celková finanční situace je velmi váţná. 
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4 Návrh řešení interaktivních internetových stránek 

Při navrhování řešení interaktivních internetových stránek bylo vyuţíváno technologii 

HTML
70

 4.01 Transitional, CSS
71

, PHP
72

, Javascript. Pro zobrazení dynamických grafů 

byl pouţit nástroj Google Chart API, který je dostupný na internetové adrese 

http://code.google.com/intl/cs-CZ/apis/chart/image/. 

 

Jazykem HTML bylo vytvořeno nejen základní layoutové rozvrţení internetových 

stránek, které je podrobněji popsáno v podkapitole „Rozvržení stránek“, ale i další části 

webových stránek, které mají neměnnou strukturu a vzhled. 

 

Pro grafickou úpravu navrţených stránek byly vyuţity kaskádové styly neboli CSS. 

Formou zápisu do externích souborů, přičemţ byl vytvořen jeden soubor pro hlavní 

vzhled stránek a další soubory pro lokální grafické úpravy některých částí stránek. 

Pomocí CSS byl vytvořen i vzhled stránek pro tisk. 

 

Prostřednictvím programovacího jazyka PHP bylo vytvořeno dynamické jádro 

navrţených internetových stránek, které zahrnuje např.: Úpravu tabulek pro určité 

období finanční analýzy, finanční a analytické výpočty s údaji zadanými do formulářů, 

úprava a zobrazení výsledků do grafů. 

 

Jazykem Javascript byla vytvořena kontrola správnosti zadaných údajů do formulářů. 

Např.: Kontrola rozsahu období pro finanční analýzu, nebo zda jsou zadané 

do formulářů jen čísla kvůli výpočtům. 

 

Pro vytváření dynamických grafů na stránkách byl zvolen volně dostupný nástroj 

Google Chart API pro svoji jednoduchost a moţnou úpravu pomocí PHP.  

                                                 
70

HyperText Markup Language 
71

Cascading Style Sheets – Kaskádové styly 
72
Hypertextový preprocesor původně Personal Home Page 

http://code.google.com/intl/cs-CZ/apis/chart/image/
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4.1 Rozvržení stránek 

Stránky byly rozděleny na základní a sekundární rozvrţení tzv. layout. Základní 

rozvrţení stránek je zobrazeno na obrázku 13. Tedy navrţené webové stránky mají 

záhlaví, hlavní horizontální menu, poziční panel ukazující uţivateli, v které části stránek 

se právě nachází, obsah a patičku. Základní rozvrţení bylo vytvořeno pomoci tří bloků 

tagy div. Tyto tři bloky nesou název zahlavi, hlavni a paticka a všechny tři se nachází v 

 jednom bloku s názvem obal. Blok hlavni dále obsahuje tři bloky div s názvem 

navigace, pozice a obsah. 

 

 

 

Na obrázku 14 je vyobrazeno sekundární rozvrţení stránek, které navazuje na základní a 

bylo navrţeno pro lepší orientaci na stránkách a přehlednost. Opět se jedná 

o horizontální menu, které má grafickou formu záloţek. Navíc v kaţdé záloţce, pokud 

bylo potřeba, je vloţeno ještě jedno podmenu. Toto sekundární rozvrţení stránek je 

obsaţeno v bloku obsah. Menu, podmenu a obsah záloţek je tvořen třemi bloky 

vytvořené tagem div a s názvy menu, podmenu a název obsahu záloţek byl volen 

individuálně podle zaměření. 

 

 

 

 

 

Obsah 

Záhlaví 

Hlavní menu 

Patička 

Pozice 

Obrázek 13: Základní rozvržení internetových stránek 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2 Struktura internetových stránek 

Internetové stránky pro finanční analýzu mají, jak uţ bylo zmíněno v předešlé kapitole, 

hlavní horizontální menu, které obsahuje: 

 

 úvod – úvodní informace k stránkám a finanční analýze; 

 analýzu rozvahy – mezistupeň pro zadání období pro analýzu rozvahy; 

 analýzu výkazu zisku a ztráty – opět se jedná o mezistupeň pro zvolení období 

k analýze výkazu zisku a ztráty; 

 ukazatele finanční analýzy – obsahují bez mezikroku přímou moţnost nastavení 

období finanční analýzy a po vyplnění potřebných formulářů jsou vypočteny a 

graficky zobrazeny vybrané finanční ukazatele. 

 

Na stránku analýza rozvahy navazuje stránka s formulářem rozvaha pro její vyplnění 

hodnotami. Následující stránka po rozvaze obsahuje uţ horizontální, vertikální analýzy 

a ještě stránku, která umoţňuje uţivateli skrýt nebo zobrazit vybrané poloţky 

podrobené analýzám. Např. nulové řádky. 

 

 

 

 

Obsah 

Záhlaví 

Hlavní menu 

Patička 

Pozice 

Menu záloţek 

Podmenu záloţek 

Obsah záloţek 

Obrázek 14: Rozvržení internetových stránek se záložkami 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Stránka analýza výkazu zisku a ztráty po zvolení období pro finanční analýzu pokračuje 

na stránku s formulářem určený pro vyplnění hodnot výkazu zisku a ztráty a dále je zde 

moţné zvolit jednu základnu z několika vyuţívaných základen pro vertikální analýzu 

výkazu zisku a ztráty. Konečná stránka obsahuje vypočtené hodnoty horizontální a 

vertikální analýzy na základě zvolených dat a také záloţku, v které lze změnit zobrazení 

poloţek v tabulkách s výsledky.  

 

Návštěvní kniha je určena pro návrhy, dotazy a připomínky uţivatelů k internetovým 

stránkám. K jejímu vytvoření a upravení poslouţil vzorový článek na internetové adrese 

http://interval.cz/clanky/navstevni-kniha-v-php-bez-pouziti-databaze-zaklad-aplikace/.
73

 

 

Podmínky a mapa stránek jsou odkazy patřící do patičky stránek. Grafické zobrazení 

struktury webu prezentuje obrázek 15. 

                                                 
73

KEBRT, Michal. Interval [online]. 14. 11. 2000. Návštěvní kniha v PHP bez pouţití databáze - základ 

aplikace. 

http://interval.cz/clanky/navstevni-kniha-v-php-bez-pouziti-databaze-zaklad-aplikace/
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Obrázek 15: Struktura internetových stránek pro finanční analýzu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3 Grafický vzhled internetových stránek 

Pro záhlaví, horizontální menu a patičku byla zvolena základní barva fialová a 

pro písmo dostatečně kontrastní černá barva. Okolí stránek tedy tag body byl ponechán 

v bílé barvě. Bílá barva byla nastavena i bloku hlavni. Kombinace šedé a bílé barvy byla 

zvolena pro záloţkové menu a samotné záloţky. Pro písmo byla nastavena černá barva, 

protoţe je dostatečně kontrastní oproti šedé a bílé. Jako základní font písma byl navrţen 

Times New Roman a pokud nebude tento font dostupný. Bude nastaven font Arial. 

Šířka stránek je nastavená staticky a to na 1200 pixelů. Šířka stránek byla zvolena 

na základě průzkumu serveru Navrcholu.cz, který poukázal na to, ţe čím dál více 

uţivatelů na svých obrazovkách vyuţívá rozlišení 1280x1024 pixelů a vyšší.
74

 

 

 

Obrázek 16: Grafický vzhled internetových stránek 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Navrcholu [online]. 25. 2. 2009. Téměř polovina počítačů vyuţívá rozlišení obrazovky 1280x1024 

pixelů. 
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Pro tisk byl nastaven vzhled internetových stránek, tak aby se netiskly bloky jako např.: 

zahlavi, paticka nebo menu a další. Naopak, aby se tiskly jen podstatné částí webu. 

Viz obrázek 17. Obrázek je vytvořen pomocí funkce print screen z náhledu na tisk, 

který bohuţel nezobrazuje kompletně některé tabulky. 

 

 

Obrázek 17: Grafický vzhled stránek pro tisk a náhled na tisk 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3.1 Popis bloku obal 

Blok obal, byl vytvořen k dosaţení vycentrování celkového vzhledu webové prezentace 

zleva i zprava, pokud bude prezentace zobrazena na širším rozlišení, neţ je 1200 pixelů. 

4.3.2 Popis bloku záhlaví 

Blok zahlavi plní převáţně estetickou úlohu a obsahuje odkaz na úvodní stránku 

v podobě obrázku. Viz obrázek 18. Obrázek byl vytvořen pomocí grafického editoru 

GIMP ve formátu JPG. Tisícikoruna zachycená na obrázku byla vyfocena digitálním 

fotoaparátem a následně upravena. Ukázky zdrojového kódu pro blok zahlavi jsou 

obsaţeny v příloze (viz Příloha 3 – Ukázky zdrojových kódů: ukázka ze zdrojového 

kódu HTML bloku zahlavi a ukázka ze zdrojového kódu CSS bloku zahlavi). 

  



68 

 

 

Obrázek 18: Záhlaví internetových stránek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3.3 Popis bloku hlavní 

Blok hlavni určuje šířku stránek a zahrnuje další tři základní bloky, které se na stránce 

nemění. Jsou to bloky navigace, pozice a obsah (viz Příloha 3 – Ukázky zdrojových 

kódů: HTML struktura bloku hlavni). 

 

V bloku navigace se nachází hlavní horizontální menu stránek. Menu bylo vytvořeno 

pomocí seznamu a tagu ul (viz Příloha 3 – Ukázky zdrojových kódů: HTML struktura 

bloku navigace). Jako pozadí bloku navigace byl pomocí GIMPu navrţen obrázek, 

který vytváří dojem přechodu barev z fialové do bílé a zpět. Umístění obrázku do 

pozadí bloku navigace, odstranění dekorace seznamu, nastavení černé barvy písmu a 

další grafické úpravy zajišťuje CSS styl (viz Příloha 3 – Ukázky zdrojových kódů: 

ukázka CSS stylu bloku navigace).  

 

Blok nazvaný pozice má za úkol informovat uţivatele stránek o tom, v jaké části se 

právě nachází a pomoct tak při orientaci na stránkách.  

 

V bloku obsah se nachází uţ samotné jádro stránek. Formuláře pro zadávání dat. Dále 

pomocí PHP vypočítání a zobrazení výsledků do tabulek a grafů. Například ukázku 

kódu PHP pro výpočet horizontální analýzy je moţné si prohlédnout v příloze (viz 

Příloha 3 – Ukázky zdrojových kódů: výpočet horizontální analýzy). 

4.3.4 Popis bloku patička 

Blok paticka doplňuje celkový vzhled internetových stránek a dává jim tak jednotný 

grafický formát. Obsahuje však i odkaz na podmínky uţívání webu a také mapu stránek, 

která slouţí pro lepší orientaci uţivatelů na stránkách. Její barevné provedení je 

kombinace fialové barvy pro pozadí a černé barvy pro písmo. Viz obrázek 19. Ukázky 

kódů HTML a CSS bloku paticka jsou obsaţeny v příloze (viz Příloha 3 – Ukázky 
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zdrojových kódů: ukázka HTML kódu bloku paticka a ukázka kódu CSS bloku 

paticka). 

 

 

Obrázek 19: Patička internetových stránek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4 Zhodnocení internetových stránek 

Stránky byly vytvářeny proto, aby jejím uţivatelům, co moţná nejrychleji a 

nejjednodušeji poskytly výsledky výpočtů vybraných metod finanční analýzy.  Z tohoto 

důvodu mají stránky jednoduchou a zároveň přehlednou grafickou podobu. Menu a 

ovládání webových stránek je dosti uţivatelský přívětivé, a to převáţně protoţe 

pro sloţitější části stránek byla pouţita záloţková menu. 

4.4.1 Optimalizace stránek 

Stránky byly vytvořeny a vyzkoušeny, tak aby byly optimalizovány pro nejrozšířenější 

internetové prohlíţeče v roce 2011. Jako jsou Internet Explorer, FireFox, Opera a 

Safari.
75

 Doporučené rozlišení, pro které byly stránky optimalizovány je 1366 x 768 

pixelů. 

 

Opatření proti neţádoucím vstupům je zajištěno kontrolou formulářů před odesláním 

prostřednictvím Javascriptů. 

 

Stránky byly připraveny pro optimalizaci prvků SEO. Jelikoţ se jedná o nové stránky a 

proces optimalizace SEO není záleţitostí jednoho dne. Projeví se výsledky s určitým 

odstupem času. 

                                                 
75

 Prohlizece [online]. 2011. Statistiky prohlíţečů - svět březen 2011: Firefox 4 a Internet Explorer 9 

vstupují na scénu. 
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4.4.2 Validace stránek 

Navrţené stránky prošly validací všechny a jsou tedy validní. Největší problém 

při validaci se objevil u zobrazování výsledků do grafů. Problém byl způsoben znakem 

„&“, který byl obsaţen v řetězcích odesílaných do sluţby Google Chart API, která 

vrací obrázek grafu. Řešení tohoto problému spočívalo v nahrazení znaku „&“ 

za speciální HTML zápis tedy &amp;. 
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Závěr 

Stanoveného primárního cíle bylo v rámci bakalářské práce dosaţeno tedy vytvoření 

interaktivních internetových stránek zaměřených na finanční analýzu. S pomocí 

vytvořených stránek byla následně zhodnocena finanční situace podniku České 

aerolinie. Výsledky metod finanční analýzy ve zvoleném období prokázaly velice 

nepříznivou finanční situaci podniku. 

 

V budoucnosti lze na základě sledování návštěvnosti a případných připomínek 

od uţivatelů rozšířit internetové stránky o další metody finanční analýzy nebo přidat 

jiné funkce, které by mohly zlepšit vyhodnocování finanční situace podniků nebo také 

zdokonalit ovládání a přizpůsobit ho tak více poţadavkům uţivatelů. 

 

Za přínos bakalářské práce lze povaţovat popsané kódy HTML, CSS styly a skripty 

jazyka Javascript, ale i jazyka PHP pouţitých pro tvorbu navrţených webových stránek. 

Dále zpracovaná teoretická východiska z oblasti vyuţití metod finanční analýzy. Další 

přínos je moţné spatřovat ve zpracování vybraných metod finanční analýzy do webové 

prezentace. Stěţejním přínosem předloţené bakalářské práce je však vyuţití webových 

stránek v praxi, na základě kterých bude moci uţivatel snáze vyhodnotit finanční zdraví 

sledovaných podniků, za období které si zvolil uţivatel, a to za doprovodu tabulkové a 

grafické ilustrace výsledků metod finanční analýzy pro období aţ pěti let. Funkčnost 

webových stránek byla ověřena na podniku České aerolinie. 
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Příloha 1 : Rozvaha 

Rozvaha v plném rozsahu za sledované období 2007 – 2009 (v tis. Kč).  

 

Označ. Položka 2007 2008 2009 

  AKTIVA CELKEM 10 161 647 10 418 871 7 948 571 

B. Dlouhodobý majetek 5 999 069 4 554 809 3 929 839 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 292 796 394 523 396 607 

B. I. 3. Software 238 063 254 996 294 950 

B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 54 733 139 527 101 657 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 368 861 4 137 877 3 508 980 

B. II. 1. Pozemky 42 761 26 822 192 436 

B. II. 2. Stavby 819 253 520 623 163 808 

B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých 1 920 168 1 751 412 1 665 526 

B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 27 405 34 617 33 781 

B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 545 717 380 362 295 272 

B. II. 8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
2 013 557 1 424 041 1 158 157 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 337 412 22 409 24 252 

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 323 820 7 127 8 907 

B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 8 210 8 337 7 915 

B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 5 382 6 945 7 430 

C. Oběţná aktiva 3 581 488 5 081 140 3 222 144 

C. I. Zásoby 533 653 517 600 379 334 

C. I. 1. Materiál 452 329 405 812 319 180 

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 3 106 3 541 1 952 

C. I. 5. Zboţí 77 577 107 480 56 268 

C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 641 767 1 934 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 239 718 572 386 255 926 

C. II. 2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba 2 355 0 0 

C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 141 323 157 035 140 429 

C. II. 7. Jiné pohledávky 18 440 0 0 

C. II. 8. Odloţená daňová pohledávka 77 600 415 351 115 497 

C. III. Krátkodobé pohledávky 2 310 439 3 447 977 2 027 366 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 436 519 2 471 292 1579639 

C. III. 2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba 16 000 1 000 0 

C. III. 6. Stát – daňové pohledávky 43 537 60 279 54 450 

C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 120 733 306 856 109046 

C. III. 8. Dohadné účty aktivní 101 089 321 357 94 871 

C. III. 9. Jiné pohledávky 592 561 287 193 189 360 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 497 678 543 177 559 518 

C. IV. 1. Peníze 30 590 48 922 25 582 

C. IV. 2. Účty v bankách 467 088 494 255 533936 
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D. I. Časové rozlišení 581 090 782 922 796 588 

D. I. 1. Náklady příštích období 431 799 682 073 715 771 

D. I. 3. Příjmy příštích období 149 291 100 849 80 817 

 

Označ. Položka 2007 2008 2009 

  PASIVA CELKEM 10 161 647 10 418 871 7 948 571 

A. Vlastní kapitál 1 238 093 101 686 -2 352 045 

A. I. Základní kapitál 2 735 510 2 735 510 2 735 510 

A. I. 1. Základní kapitál 2 735 510 2 735 510 2 735 510 

A. II. Kapitálové fondy -188 409 -1 794 873 -492 479 

A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy -99 -99 -99 

A. II. 3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 
-188 310 -1 794 774 -492 380 

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 
67 098 77 428 100 931 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 67 098 77 428 100 931 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -1 582 706 -1 386 436 -939 882 

A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let -1 582 706 -1 386 436 -939 882 

A. V. 
Výsledek hospodaření běţného účetního 

období (+ -) 
206 600 470 057 -3 756 125 

B. Cizí zdroje 6 664 165 8 474 464 8 655 885 

B. I. Rezervy 2 263 095 1 979 712 2 074 560 

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 809 771 593 443 198 792 

B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů 0 25 000 0 

B. I. 4. Ostatní rezervy 1 453 324 1 361 269 1 875 768 

B. II. Dlouhodobé závazky 15 605 168 126 59 443 

B. II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 266 269 1 319 

B. II. 9. Jiné závazky 15 339 167 857 58 124 

B. III. Krátkodobé závazky 3 677 336 5 659 707 6 267 745 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 1 247 433 1 846 616 1 385 377 

B. III. 2. Závazky – ovládající a řídící osoba  70 000 0 0 

B. III. 5. Závazky k zaměstnancům 207 416 256 490 231 464 

B. III. 6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
137 370 72 604 63 317 

B. III. 7. Stát – daňové závazky a dotace 62 548 73 790 42 949 

B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 11 317 9 818 29 427 

B. III. 10. Dohadné účty pasivní 1 450 664 1 826 184 1 789 840 

B. III. 11. Jiné závazky 490 588 1 574 205 2 725 371 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 708 129 666 919 254 137 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 47 306 162 469 68 085 

B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry 660 823 504 450 186 052 

C. I. Časové rozlišení 2 259 389 1 842 721 1 644 731 

C. I. 1. Výdaje příštích období 215 328 168 695 97 688 

C. I. 2. Výnosy příštích období 2 044 061 1 674 026 1 547 043 
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Příloha 2 : Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty za sledované období 2007 – 2009 (v tis. Kč). 

Označ. Položky 2007 2008 2009 

I. Trţby za prodej zboţí 632 124 633 434 573 430 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 384 892 370 907 338 995 

+ Obchodní marţe 247 232 262 527 234 435 

II. Výkony 23 399 853 22 581 692 19 789 620 

II. 1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 23 379 450 22 543 168 19 755 107 

II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -1 217 435 -1 590 

II. 3. Aktivace 21 620 38 089 36 103 

B. Výkonová spotřeba 18 273 562 18 361 912 17 797 518 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 5 433 775 6 225 069 5 835 976 

B. 2. Sluţby 12 839 787 12 136 843 11 961 542 

+ Přidaná hodnota 5 373 523 4 482 307 2 226 537 

C. Osobní náklady 4 784 987 4 798 941 4 877 486 

C. 1. Mzdové náklady 3 223 310 3 491 051 3 634 957 

C. 2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 

druţstva 
5 485 6 570 5 817 

C. 3. 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
1 133 239 898 808 874 344 

C. 4. Sociální náklady 133 603 139 812 131 489 

C. 5. Personální náklady v zahraničí 289 350 262 700 230 879 

D. Daně a poplatky 37 024 10 713 9 626 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
486 714 467 619 456 738 

III. 
Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 
1 003 342 1 931 371 907 129 

III. 1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 981 115 1 921 459 888 401 

III. 2. Trţby z prodeje materiálu 22 227 9 912 18 728 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 
383 364 573 030 507 774 

F. 1. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku 
362 468 567 748 506 357 

F. 2. Prodaný materiál 20 896 5 282 1 417 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných poloţek v 

provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období 

85 850 -254 254 611 629 

IV. Ostatní provozní výnosy 240 890 175 450 158 148 

H. Ostatní provozní náklady 380 525 297 031 368 321 

* Provozní výsledek hospodaření 459 291 696 048 -3 539 760 

VI. Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 603 000 680 419 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 526 059 320 984 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 7 817 10 858 3 900 

VII. 1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách a v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem 

7 817 10 858 3 900 

X. Výnosové úroky 15 505 13 168 6 214 
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N. Nákladové úroky 70 759 27 431 79 092 

XI. Ostatní finanční výnosy 699 552 1 717 914 2 102 672 

O. Ostatní finanční náklady 1 077 172 2 270 843 2 182 173 

* Finanční výsledek hospodaření -348 116 -196 899 -148 479 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost -95 425 29 092 67 886 

Q. 1. – splatná 350 29 092 -27 889 

Q. 2.  – odloţená -95 775 0 95 775 

** Výsledek hospodaření za běţnou činnost 206 600 470 057 -3 756 125 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 206 600 470 057 -3 756 125 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 111 175 499 149 -3 688 239 

 

  



82 

 

Příloha 3 : Ukázky zdrojových kódů 

 

Ukázka ze zdrojového kódu HTML bloku zahlavi: 

 

 

Ukázka ze zdrojového kódu CSS pro blok zahlavi: 

 

 

Výpočet horizontální analýzy: 

 

 

HTML struktura bloku hlavni 
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HTML struktura bloku navigace 

 

 

Ukázka CSS stylu bloku navigace 

 

 

Ukázka HTML kódu bloku paticka 

 

 

Ukázka kódu CSS bloku paticka 

 


