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Abstrakt 

Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku ABC, a.s. prostřednictvím 

vybraných metod finanční analýzy. Výpočet ukazatelů finanční analýzy je prováděn 

prostřednictvím vhodně zvoleného informačního systému s cílem zajistit požadavky 

kladené na závěry finanční analýzy zaměstnanci odpovědnými za finanční řízení 

sledovaného podniku. Hodnocení finanční situace podniku je prováděno za období let 

2007 – 2009. Výstup bakalářské práce představuje zpracovaný komplexní návrh           

na zlepšení stávající situace a eliminaci zjištěných nedostatků. 

 
 

Klíčová slova    

Finanční analýza, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, ukazatel, likvidita, zadluženost, 

rentabilita, aktivita 

 

 

Abstract 

This thesis evaluates the financial situation of the company ABC, a.s. by selected 

methods of financial analysis. Calculation of financial analysis is carried out by suitably 

selected information system to ensure the requirements of the conclusions of the 

financial analysis staff responsible for financial management pursued by the company. 

Evaluation of their financial situation is carried out for the period 2007 - 2009.          

The output is a thesis prepared a comprehensive proposal for improving the current 

situation and eliminate the shortcomings. 
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Financial analysis, profit and loss statement, balance sheet, index, liquidity, debt, 

profitability, aktivity 
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Úvod 
V dnešním ekonomickém prostředí musí každý podnik, pokud chce dosáhnout výhody 

nad svými konkurenty a také adekvátních zisků, sledovat, zda efektivně využívá své 

zdroje. Jedním z nástrojů finančního řízení, který se právě tímto problémem zabývá, je 

finanční analýza. Finanční analýza představuje posouzení celkové finanční situace                

a hospodaření konkrétního podniku pomocí celé řady metod. Podkladem pro 

zpracování finanční analýzy jsou data ze základních účetních výkazů, které poskytuje 

účetnictví. Právě účetnictví dokáže s předstihem vypovědět ledacos o finanční situaci 

daného podniku. Finanční analýza však není pouze zhodnocením minulého vývoje 

podniku, ale její nedílnou součástí jsou i doporučení, která by vedla ke zlepšení 

finanční situace v budoucnosti. 

 

V této bakalářské práci je pozornost soustředěna na hodnocení finanční situace podniku 

a možnosti jeho podnikového informačního systému provádět požadovanou finanční 

analýzu. V praktické části je BP nejprve zaměřena na popis samotného podniku a jeho 

vnitřní struktury, následně provedeny výpočty jednotlivých finančních ukazatelů. 

Výpočty jsou realizované skrze program Microsoft Visual Basic for Application, který 

slouží k vytváření aplikací pro Windows. Na základě získaných výsledků je provedeno 

vyhodnocení finanční situace podniku. Součástí analýzy je i hodnocení vnitřního 

podnikového informačního systému, který společnost ABC, a.s. využívá. Na základě 

zjištěných poznatků jsou v bakalářské práci popsány některé návrhy, které mohou 

zlepšit finanční situaci podniku a návrhy vedoucí ke zlepšení i jeho podnikového 

informačního systému. V závěru bakalářské práce je provedeno zhodnocení 

očekávaných přínosů doporučených návrhů. 
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1 Cíle práce 
Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout opatření ke zlepšení finanční situace 

vybraného podniku v souladu s provedenou finanční analýzou v letech 2007 až 2009. 

Pokladem pro zpracování finanční analýzy jsou data obsažená v účetních výkazech       

za tyto roky a další informace získané uvnitř podniku či z jeho okolí.  

 

Dílčím cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu vhodně zvoleným 

informačním systémem. K podpoře dosažení tohoto cíle je provedeno posouzení 

stávajícího informačního systému používaného k podnikatelské činnosti. V závislosti  

na získaných výsledcích provedené analýzy jsou identifikovány oblasti informačního 

systému, ve kterých má podnik nedostatky a problémy, aby zajišťoval managementem 

podniku požadované výstupy finanční analýzy a formulované návrhy a opatření 

vedoucí ke zmírnění či odstranění těchto zjištěných nedostatků. 
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2 Teoretická východiska řešení 
Tato kapitola je zaměřena na teoretická východiska finanční analýzy, její zdroje, cíle             

a uživatele, s nimiž přichází do styku. Dále jsou popsány metody finanční analýzy                

a možnosti jejího zpracování. 

 

2.1 Finanční analýza 
Původ finanční analýzy je zřejmě starý jako vznik peněz. Počátek zasahuje do USA, 

kde se nejprve jednalo pouze o teoretické práce, které neměly nic společného 

s praktickou analýzou. Vývoj finančních analýz se dále rozvíjel a zpočátku                        

se znázorňovaly absolutní změny v účetních výsledcích a v pozdější době šlo                       

o zachování likvidity podniku. V současnosti lze pojem, finanční analýza” definovat 

řadou definic, přičemž nejvýstižnější definicí je ta, která říká, že finanční analýza 

představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především 

v účetních výkazech. Finanční analýza tedy umožňuje hodnocení minulosti, současnosti 

a také předpovídání budoucích finančních podmínek v podniku.1 

 

Obecně existují dva možné přístupy k finanční analýze. Bývá rozlišována finanční 

analýza fundamentální a technická. Fundamentální analýza podniku je založena       

na znalostech vzájemných souvislostí, které fungují v podniku, na zkušenostech 

specialistů a na jejich odborném odhadu. Zpracovává kvalitativní údaje, které 

s využitím kvantitativní informace, odvozuje své závěry bez použití algoritmizovaných 

postupů. Na druhou stranu technická analýza podniku vychází z údajů 

kvantitativních, které získává především z účetních výkazů. Ty zpracovává pomocí 

různých matematických, statistických či algoritmizovaných metod a následně jim dává 

kvalitativní rozměr jejich vyhodnocením.2 

 

 

 

 

 

                                                 
1 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 9 - 10. 
2 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 5 - 6. 
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Hlavním úkolem finanční analýzy je: ,,komplexně posoudit úroveň současné finanční 

situace podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku 

v budoucnosti, připravit podklady ke zlepšení ekonomické situace podniku, k zajištění 

další prosperity, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů.“ 3 

 

 

2.1.1 Uživatelé finanční analýzy  

Finanční analýza je jedním z nejobjektivnějších znaků fungování podniku. Je 

předmětem zájmu řady uživatelů a to jak interních, tak i externích. Cíle analýzy jsou 

v mnoha případech odlišné a závisí právě na uživatelích finanční analýzy.  

Mezi hlavní uživatele finanční analýzy na prvním místě patří investoři (akcionáři či 

společníci), kteří se zajímají především o míru rizika a ziskovost kapitálu, který          

do podniku vkládají. Informace čerpají převážně ze zpráv o finančním stavu podniku.  

Značnou pozornost věnují také stabilitě a likviditě podniku, disponibilnímu zisku, tržní 

hodnotě podniku a jeho rozvoji.  

Dále pak manažeři, jejichž pozornost je věnována ziskovosti a likviditě podniku, 

efektivitě využití zdrojů. Pro manažery je finanční analýza určitým způsobem zpětné 

vazby o výkonnosti a výsledcích podniku a slouží pro ně i jako motivace pro 

zdokonalování řízení i svých manažerských dovedností. 

Zaměstnanci jsou taktéž významnými uživateli finanční analýzy a to hlavně při výběru 

podniku, do kterého hodlá zaměstnanec vstoupit. Zaměstnanci z finanční analýzy 

samozřejmě zjišťují i perspektivu a jistotu svého zaměstnání.  

Finanční analýza podniku je nepostradatelná taktéž pro jeho obchodní partnery, různé 

dodavatele a zákazníky, kteří se soustředí primárně na platební schopnosti podniku, 

jeho likviditu, stabilitu a schopnost plnění svých závazků.  

Dále jsou uvedeny banky a další věřitele, jako uživatele finanční analýzy, kteří tak 

posuzují, zda poskytnou finanční prostředky, a v jaké výši, a taktéž rizikovost 

návratnosti poskytnutých prostředků. Při poskytnutí úvěru proto banky a věřitelé těží   

ze zpráv a informací o finančním stavu podniku, z jeho finanční stability, likvidity                 

a platební schopnosti.  

 

                                                 
3 KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza a plánování. 2004. s. 6. 
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Stát a jeho orgány užívají finanční analýzu pro kontrolu daňových povinností, pro 

přidělování prostředků jako finanční výpomoc podnikům a prostřednictvím finanční 

analýzy mohou také kontrolovat podniky se státní zakázkou. 

V neposlední řadě jsou mezi uživateli finanční analýzy i daňoví poradci, účetní, 

ekonomové, burzovní makléři, ale i konkurenti, kteří tak srovnávají výsledky                   

se svými vlastními, a taktéž i široká veřejnost.  

Všichni zmínění uživatelé čerpají z finanční analýzy, aby tak mohli posuzovat současný 

stav, hledat problémy, jejich příčiny a způsoby, jak je eliminovat. Díky finanční 

analýze mohou nastínit i prognózu dalšího vývoje.4 

 
   
2.1.2 Zdroje vstupních dat  

Aby mohl finanční analytik objektivně posoudit finanční zdraví podniku, měl by těžit 

informace z kvalitních zdrojů a brát zřetel na všechna data, která by mohla výsledky 

analýzy jakkoli ovlivnit.  

 

Účetní výkazy jsou pro finančního analytika základním pramenem informací 

potřebných k analýze. Účetní výkazy finanční poskytují data spíše externím 

uživatelům, ale jsou zároveň i základním dokumentem pro firemní finanční analýzu. 

Informují o stavu majetku, peněžních tocích, zdrojích krytí a o výsledcích hospodaření.  

Většinou jsou tyto informace veřejně přístupné, protože podniky mají povinnost                   

je zveřejňovat minimálně jednou ročně. Na druhé straně pak stojí vnitropodnikové 

účetní výkazy, které si sestavuje každá firma dle svých potřeb. Liší se tedy jak formou, 

tak i způsobem zpracování. Vnitropodnikové účetní výkazy si podniky většinou 

sestavují podrobněji a také poměrně často, proto na základě takto získaných dat jsou 

schopni eliminovat odchylky od skutečnosti a vyvodit přesnější závěry. 5 

 

Mezi základní účetní výkazy patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o tvorbě  

a použití peněžních prostředků – výkaz cash flow. Rozvaha spolu s výkazem zisku               

a ztráty tvoří účetní uzávěrku.  Oba dokumenty mají strukturu danou Ministerstvem 

financí a pro analytika je tak snazší se v nich orientovat, pracovat s nimi a porovnávat 

je. V účetní uzávěrce, či v její příloze, bývají obsaženy informace o účetní jednotce,               

                                                 
4 KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza a plánování. 2004. s. 8-9. 
5 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 21. 
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o účetních metodách, účetních zásadách, doplňující informace k rozvaze, výkazu zisku 

a ztráty a přehled o peněžních tocích. 6 

 

V následujícím textu je pozornost věnována účetním výkazům, kterými jsou rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow.   

 

ROZVAHA 

„Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy 

k určitému datu.“ 7 Rozvaha tedy podává obraz o stavu majetku podniku ke dni účetní 

uzávěrky. Rozvaha zjišťuje majetkovou situaci podniku, zdroje financování a finanční 

situaci. Pozornost při zpracování rozvahy je zaměřena hlavně na stav a vývoj bilanční 

sumy, struktuře aktiv, velikosti jednotlivých položek, struktuře pasiv (bankovní                   

a dodavatelské úvěry apod.) a velikosti stálých i oběžných aktiv a dlouhodobých                    

i krátkodobých pasiv, velikosti vlastního kapitálu, finančního majetku apod.   

 

Na tomto místě je také potřeba definovat pojmy aktiva a pasiva. Aktiva lze definovat 

jako: „celkovou výši ekonomických zdrojů, jimiž podnik disponuje v určitém časovém 

okamžiku.” 8 Člení se dle doby jejich upotřebitelnosti, tedy dle jejich likvidity.          

Mezi aktiva patří dlouhodobý majetek podniku (licence, patenty, software apod.), který 

se mění na hotové prostředky za více než jeden rok a upotřebovává se postupně, dále 

finanční investice a krátkodobý majetek (suroviny, materiál, hotové výrobky, 

polotovary apod.). Do aktiv se také započítává předplacené nájemné, příjmy z příštích 

období apod., které se zachycují jako položky časového rozlišení aktiv.  

Pasiva jsou zdroje financování podniku, která ale na rozdíl od aktiv nejsou členěna              

dle času, ale z hlediska vlastnictví zdrojů financování. V podniku se k pasivům řadí 

vlastní kapitál a cizí zdroje. 9 

 

V rozvaze se primárně pozoruje zachycení celkové majetkové a finanční struktury 

podniku. Možná úskalí představuje to, že rozvaha nepracuje s časovou hodnotou peněz, 

čili nereflektuje současnou hodnotu aktiv a pasiv, protože opomíjí vnější faktory                   
                                                 
6 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 21-22. 
7 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 22. 
8 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 24. 
9 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 21-26. 
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a jejich vliv. Taktéž se v ní příliš neodráží dynamika společnosti, protože uvádí data 

aktuální k určitému danému okamžiku.10 

 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

    Pohledávky za upsaný vlastní kapitál          Vlastní kapitál 

     Stálá aktiva            Základní kapitál 

     Dlouhodobý nehmotný majetek            Kapitálové fondy 

     Dlouhodobý hmotný majetek            Fondy ze zisku 

     Finanční dlouhodobý majetek            VH minulých let 

                              VH běžného účetního období 

    Oběžná aktiva             Cizí zdroje 
     Zásoby            Rezervy 

     Dlouhodobé pohledávky            Dlouhodobé závazky 

     Krátkodobé pohledávky            Krátkodobé závazky 

     Finanční krátkodobý majetek            Bankovní úvěry a výpomoci 

    Časové rozlišení          Časové rozlišení 

Schéma č. 1: Rozvaha 11 

 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Podává přehled o výsledcích hospodaření podniku, o jeho výnosech a nákladech       

za určitý časový úsek, většinou za rok, ale i za kratší období. V tomto zdroji finanční 

analýzy se hledá většinou odpověď na to, které složky a jak ovlivnily výsledek 

hospodaření. 

 

Schéma č. 2: Členění výsledku hospodaření 12 

                                                 
10 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 22-31. 
11 KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : komplexní průvodce s  
     příklady. 2010. s. 21. 
12 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 32. 



 

 15 

Za nejdůležitější položku VZZ je považován výsledek hospodaření z provozní 

činnosti. Nedílnou součástí je ovšem přidaná hodnota, což je součet obchodní marže                

a výkonů, od které se odečte výkonová spotřeba. Výkaz zisku a ztráty je oproti rozvaze 

výhodný v tom, že se vztahuje k určitému časovému intervalu, kdežto rozvaha pouze 

k časovému okamžiku. Úskalí výkazu zisku a ztráty spočívá v tom, že obsahuje tokové 

veličiny, které se v čase kumulují, a jejich vývoj nemusí být rovnoměrný. Nákladové              

a výnosové položky neodrážejí skutečné peněžní toky, z čehož vyplývá, že výsledný 

čistý zisk nezobrazuje skutečnou dosaženou hotovost za dané období. Vždy je při 

tvorbě výkazu zisku a ztráty nutné počítat se vztahem mezi provozním výsledkem                 

a peněžním tokem z provozní činnosti.13 

 

 

VÝKAZ CASH FLOW 

Sledování peněžních toků je poměrně novou metodou finanční analýzy, která k nám 

přišla z USA v 70. letech 20. století.14 „Výkaz cash flow – účetní výkaz srovnávající 

bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji)     

za určité období – slouží k posouzení skutečné finanční situace. Odpovídá tedy            

na otázku: Kolik peněžních prostředků podnik vytvořil a k jakým účelům je použil?“ 15 

 

Jako peněžní toky jsou označovány přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních 

prostředků (peníze v hotovosti, ceniny, peněžní prostředky na účtu a peníze na cestě)            

a peněžních ekvivalentů (krátkodobý likvidní majetek, který je možno přeměnit 

v peněžní částku). Výkaz cash flow se dá rozdělit na tři základní části: 15  

• Provozní činnost 

• Investiční činnost 

• Finanční činnost 

 

Za nejdůležitější část se považuje činnost provozní. Tak se dá totiž zjistit, jak výsledek 

hospodaření odpovídá skutečně vydělaným penězům, a jak moc pracovní kapitál 

ovlivňuje produkci peněz. 15  

 

                                                 
13 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 31 - 33. 
14 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 33. 
15 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 34. 
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Cash flow je možno kvantifikovat přímo, sledováním příjmů a výdajů za určité období, 

či nepřímo, pomocí transformace zisku do pohybu peněžních prostředků.  

Výkaz cash flow je podstatným zdrojem pro finanční analýzu, protože poskytuje 

informace o struktuře finančních zdrojů získaných podnikem v určitém časovém 

období, o jeho finančně hospodářské politice. Výhodou je, že není zkreslován výší 

časového rozlišení, všímá si hlavně nákladů a výnosů, ale již méně ovlivňuje peněžní 

toky. Díky tomuto výkazu se podniky příklad dozvídají, odkud plynuly zisky, proč byly 

v určitém období půjčeny peníze, jaké úvěry byly splaceny apod.16 

 
 
 
2.2 Metody finanční analýzy  
Metodami finanční analýzy se rozumí způsob zpracovaní dat, který nám umožňuje 

hodnocení finanční situace firmy. Metody, které používá finanční analýza lze rozdělit 

dle toho, zda využívají základních aritmetických operací tedy metody elementární 

technické analýzy, a metody, které jsou založeny na složitějších matematických 

postupech a myšlenkách, které označujeme jako vyšší metody finanční analýzy.17 

 

Metody elementární technické analýzy: 

1) analýza absolutních (stavových) ukazatelů 

    - analýza trendů (horizontální analýza) 

    - procentní analýza (vertikální analýza) 

2) analýza rozdílových ukazatelů 

    -    analýza čistého pracovního kapitálu 

    -    analýza čistých pohotových prostředků 

    - analýza čistého peněžního majetku 

3) analýza cash flow 

4) analýza poměrových ukazatelů 

    -   rentability 

    - likvidity 

    - zadluženosti  

    - aktivity 

    - provozní činnosti 
                                                 
16 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 31-36. 
17 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 8. 
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5) analýza soustav ukazatelů 

   -     pyramidové rozklady (Du Pont analýza) 

   -     predikční modely 

   -     Altmanův index finančního zdraví 

   -     indexy IN 

 

Vyšší metody finanční analýzy 

1) matematicko – statistické metody 

2) nestatistické metody 

 

Metody vyšší 18 se však ve firmách běžně nevyužívají, a to z důvodů především vyšší 

náročnosti výpočtů. Dále vyšší metody vyžadují k jejich výpočtu potřebný software. 

Z tohoto důvodu se pozornost v této práci bude zaměřovat pouze na metody 

elementární. 

 

 

2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Při zjišťování finanční situace podniku pomocí analýzy absolutních ukazatelů                      

se využívá dat zaznamenaných přímo v účetních výkazech, tedy v rozvaze a výkazu 

zisku a ztráty nebo případně z výročních zpráv. Při analýze se sledují jak změny 

absolutní, tak i změny procentní. Praktické využití absolutních ukazatelů pak lze nalézt 

v horizontální a vertikální analýze.19 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza, označována také jako analýza trendů, porovnává změny 

ukazatelů v časové řadě. Z dat, která se dá získat z účetních výkazů podniků a z jejich 

výročních zpráv, se analyzují klíčové položky za období posledních 3 až 10 let. 

Porovnávání změn jednotlivých položek se provádí po řádcích neboli horizontálně               

a berou se v úvahu nejen změny absolutní hodnoty, ale také i procentní změny 

jednotlivých položek. Jedná se o nejjednodušší a nejčastěji používanou metodu. 20 

Výpočet se provádí podle následujících vzorců: 
                                                 
18 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 124 -   
    128. 
19 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 15. 
20 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 13 



 

 18 

Absolutní změna  1−−= tt ukazatelukazatel [Kč] 

 

Procentní změna  100*
1

1

−

−−
=

t

tt

ukazatel
ukazatelukazatel

[%] 

Vzorec č. 1: Horizontální analýza 21 

 

kde:   t.................................sledované období 

          t-1 .............................předchozí období   

 

Vertikální analýza 

Při vertikální analýze, kterou někdy také označujeme jako procentní rozbor, se sleduje 

struktura aktiv a pasiv firmy, tedy jednotlivé položky majetku a kapitálu. Vertikální 

analýza zkoumá podíl jednotlivých rozvahových položek na celkových aktivech                   

či pasivech nebo na velikosti tržeb, když se jedná o výkaz zisku a ztráty. Jako vertikální 

analýzu ji označujeme, protože při rozboru jednotlivých položek se postupuje 

v jednotlivých letech odshora dolů neboli po sloupcích. 22 

 

 

Výpočet je proveden dle následujícího vzorce: 

Vertikální analýza  
)(. základnajmenovatelspoleč

ukazatelehodnotaabsolutní
= [%] 

Vzorec č. 2: Vertikální analýza 23 

 

 

2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele, označované jako fondy finančních prostředků, slouží k analýze 

a řízení finanční situace podniku, která je převážně zaměřená na jeho likviditu.           

Ve finanční analýze se považuje za fond24 ,,rozdíl mezi souhrnem určitých položek 

krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv.” 25 

                                                 
21 KNÁPKOVÁ, Adriana; PAVELKOVÁ, Drahomíra. Finanční analýza : komplexní průvodce s      
     příklady. 2010. s. 66. 
22 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 17. 
23 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 17. 
24 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 35. 
25 KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza a plánování. 2004. s. 8-9. 



 

 19 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Jedná se o nejčastěji využívaný rozdílový ukazatel. Tvoří určitý finanční polštář        

pro mimořádné výdaje podniku. Velikost finančního polštáře je závislá                        

jak na obratovosti krátkodobých aktiv podniku, tak i na vnějším okolí. Obecně existují 

dva přístupy na tuhle problematiku a to manažerský přístup nebo investorský přístup.26 

 

Manažerský přístup  

ČPK CKPOA −= [Kč] 

Vzorec č. 3: Čistý pracovní kapitál 27 

 

kde:   ČPK..........................Čistý pracovní kapitál 

          OA ............................Oběžná aktiva 

          CKP ..........................Cizí krátkodobý kapitál 

 

 

Investorský přístup 

ČPK  SADP −= [Kč] 

Vzorec č. 4: Čistý pracovní kapitál 28 

 

kde:   ČPK..........................Čistý pracovní kapitál 

          DP ............................ Dlouhodobá pasiva 

          SA ............................ Stálá aktiva 

 
V manažerském přístupu tvoří ČPK určitý volný finanční fond. U investorského 

přístupu se jedná o část dlouhodobého kapitálu, který je možno použít na úhradu 

oběžných aktiv. 

 

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Čisté pohotové prostředky, které se využívají pro sledování okamžité                        

likvidity, lze definovat jako rozdíl mezi pohotovými finančními prostředky a okamžitě 

                                                 
26 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 35. 
27 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 35. 
28 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 35. 
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splatnými závazky. Za okamžitě splatné závazky se považují závazky, u kterých je 

doba splatnosti k aktuálnímu datu nebo datu staršímu.  

 

ČPP OSZPFP −= [Kč] 

         Vzorec č. 5: Čisté pohotové prostředky 29 

 

kde:   ČPP...........................Čisté pohotové prostředky 

          PFP...........................Pohotové finanční prostředky 

          OSZ ..........................Okamžitě splatné závazky 

 
 
Okamžitě splatné závazky jsou všechny závazky podniku, které mají dobu splatnosti 

k aktuálnímu datu nebo datu staršímu. Pohotové prostředky lze definovat dvěma 

způsoby: 

1, peníze na hotovosti + peníze na běžných účtech, 

2, peníze na hotovosti + peníze na běžných účtech + šeky + směnky + krátkodobé 

cenné papíry + krátkodobé vklady + zůstatky nevyčerpaných úvěrů.30 

 

 

Čistý peněžní majetek (ČPM) 

Představuje střední cestu mezi rozdílovými ukazateli ČPK a ČPP. Při výpočtu                    

se z oběžných aktiv vylučují zásoby a po sléze se z těchto upravených aktiv odečtou 

krátkodobé závazky. 31 

ČPM ( ) KZZOA −−= [Kč] 

  Vzorec č. 6: Čistý peněžní majetek 32 

 
 

kde:   ČPM .........................Čistý peněžní majetek 

          OA............................Oběžná aktiva 

          Z ............................... Zásoby 

          KZ ............................Krátkodobé závazky 

 

                                                 
29 KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza a plánování. 2004. s. 29. 
30 KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza a plánování. 2004. s. 29-30. 
31 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 38. 
32 KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza a plánování. 2004. s. 30. 
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2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele patří mezi často využívané metody finanční analýzy. Vycházejí 

z účetních dat (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a jsou vyjádřeny podílem dvou nebo více 

absolutních ukazatelů, mezi kterými charakterizují jejich vzájemný vztah. 

 
 
 

2.2.3.1 Ukazatele likvidity 

Měří, zda je podnik schopen uhradit si své krátkodobé závazky. Aby podnik dokázal 

hradit své krátkodobé závazky v době jejich splatnosti, tedy aby byl solventní, musí mít 

jistou část svých aktiv v podobě, ve které je může rychle přeměnit na peníze. Jednotlivé 

ukazatele likvidity mají obecný tvar podílu toho, čím možno platit (ukazatel                       

je v čitateli) k tomu, co je nutno platit (ukazatel je ve jmenovateli).33 

Používají se zpravidla tři základní ukazatele likvidity: 

• Okamžitá likvidita (OL) 

• Pohotová likvidita (PL) 

• Běžná likvidita (BL) 

 
 
 
Okamžitá likvidita (OL) 

Je označována jako likvidita 1. stupně a měří schopnost podniku hradit své závazky, 

jejichž doba splatnosti je k aktuálnímu datu. Jako doporučené hodnoty se považují 

hodnoty 0,2 – 0,5.  

OL  
KZ

KFM
=  

Vzorec č. 7: Okamžitá likvidita 34 

 

kde:   OL ............................Okamžitá likvidita 

          KFM.........................Krátkodobý finanční majetek 

          KZ ............................Krátkodobé závazky 

 

 

 

                                                 
33 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 73. 
34 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 74. 
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Pohotová likvidita (PL) 

Je nazývána jako likvidita 2. stupně, která se snaží odstranit nevýhody běžné likvidity 

tím, že z oběžných aktiv vylučuje zásoby, jakož to nejméně likvidní část. Standardní 

hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v intervalu 1 až 1,5. 

 

PL 
KZ

ZOA−
=  

Vzorec č. 8: Pohotová likvidita 35 

 

kde:   PL............................. Pohotová likvidita 

          OA............................Oběžná aktiva 

          Z ............................... Zásoby 

          KZ ............................Krátkodobé závazky 

  
 
 
Běžná likvidita (BL) 

Označuje se jako likvidita 3. stupně, která měří, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 

krátkodobé dluhy podniku. Je důležité, aby byly zásoby správně oceněny, vzhledem 

k jejich prodejnosti, protože u zásob může trvat jejich přeměna na peníze i několik 

týdnu, což by mohlo dostat podnik do obtížné finanční situace. Hodnota ukazatele      

pro finanční zdravé podniky je 2 - 3. 

 
 

BL 
KZ
OA

=  

Vzorec č. 9: Běžná likvidita 36 

 

kde:   BL.............................Běžná likvidita 

          OA............................Oběžná aktiva 

          KZ ............................Krátkodobé závazky 

 
 
 

 

                                                 
35 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 75. 
36 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 74. 
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2.2.3.2 Ukazatele zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti určují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financovaní podniku. 

Obecně platí, že čím vyšší je poměr cizích zdrojů, tím je podnik zadluženější a naopak. 

Avšak zadluženost podniku nelze hned brát jako špatný jev. Je sice pravda, že při 

nadměrném užívání cizích zdrojů se může podnik předlužit a zbankrotovat, ale            

na druhou stranu pokud jsou cizí zdroje využívány v optimální míře (tedy v optimálním 

poměru k vlastním zdrojům financování), mohou mít pozitivní vliv na výkony podniku 

vyjádřené ziskem, tedy na rentabilitu.  

 

 

Celková zadluženost 

Tento ukazatel vyjadřuje podíl cizích zdrojů na celkových aktivech, tudíž kolik majetku 

je financováno z cizího kapitálu. Jak bylo naznačeno výše, je žádoucí, aby tento 

ukazatel nebyl ani příliš nízký, ani příliš vysoký. Příliš nízké hodnoty mají negativní 

vliv na výnosnost, příliš vysoké hodnoty zase na celkovou finanční stabilitu. Vyvstává 

tedy otázka, jaká je optimální míra zadlužení?  V literatuře bývá uváděno, že by                 

se optimální úroveň zadlužení měla pohybovat v rozmezí 30 – 50 %. Při vyšších 

hodnotách by podnik mohl mít problémy se získáním dalších zdrojů od bank a jiných 

věřitelů.  

 

CZ 
CA
CK

=  

Vzorec č. 10: Celková zadluženost 37 

 

kde:   CZ.............................Celková zadluženost 

          CK ............................Cizí kapitál 

          CA ............................Celková aktiva 

 

 

Běžná zadluženost 

Při výpočtu běžné zadluženosti vystupují v čitateli krátkodobé cizí zdroje. Běžná 

zadluženost určuje kolik majetku je financováno z krátkodobých cizích zdrojů. 

                                                 
37 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 70. 
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BZ 
CA

KCK
=  

Vzorec č. 11: Běžná zadluženost 38 

 

kde:   BZ.............................Běžná zadluženost 

          KCK .........................Krátkodobý cizí kapitál 

          CA ............................Celková aktiva 

 

 

Dlouhodobá zadluženost 

Ukazuje, kolik majetku je financováno z dlouhodobých cizích zdrojů.                        

Je zřejmé, že součet běžné a dlouhodobé zadluženosti poskytuje stejný výsledek 

vypočtený ukazatelem celkové zadluženosti. Pomocí těchto dvou ukazatelů lze sledovat 

strukturu cizích zdrojů. 

 

DL 
CA

DCK
=  

Vzorec č. 12: Dlouhodobá zadluženost 39 

 

kde:   DL ............................Dlouhodobá zadluženost 

          DCK .........................Dlouhodobý cizí kapitál 

          CA ............................Celková aktiva 

 

 

Koeficient zadluženosti 

Dává do poměru cizí a vlastní kapitál. Trend u tohoto ukazatele bude odpovídat trendu 

ukazatele celkové zadluženosti, jelikož poroste s růstem cizích zdrojů. Pokud by byla 

míra celkového zadlužení 50%, poměr mezi vlastním a cizím kapitálem by byl 1:1               

a koeficient zadluženosti 100 %. 

 

 

                                                 
38 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 72. 
39 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 72. 
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KZ 
VK
CK

=  

Vzorec č. 13: Koeficient zadluženosti 40 

 

kde:   KZ ............................Koeficient zadluženosti 

          CK ............................Cizí kapitál 

          VK............................Vlastní kapitál 

 

 

Úrokové krytí 

Vyjadřuje, kolikrát jsou nákladové úroky převýšeny ziskem. Pokud je hodnota tohoto 

ukazatele 1, znamená to, že celý zisk vyprodukovaný podnikem připadne na zaplacení 

úroků z cizích zdrojů. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 3 - 6. 

 

ÚK 
NÚ

EBIT
=  

Vzorec č. 14: Úrokové krytí 41 

 

kde:   ÚK............................Úrokové krytí 

          EBIT 42 ....................Hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní 

          NÚ............................Nákladové úroky 

 
 
 
 
2.2.3.3 Ukazatele rentability (ziskovosti) 

Ukazatele rentability poměřují zisk získaný z podnikání s velikostí zdrojů podniku, 

jichž bylo použito k jeho dosažení. O ukazatele rentability se především zajímají 

akcionáři i investoři a slouží k  hodnocení celkové efektivnosti činnosti podniku. 43 

V praxi se běžně používají tyto ukazatele rentability: 

 

 
                                                 
40 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 70. 
41 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 71. 
42 EBIT – (Earnings before interest and taxes) Hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní, který     
                 je v účetnictví chápan jako hospodářský výsledek z běžné činnosti 
43 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 56. 
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• ROA (Returnt on assets) – rentabilita celkových aktiv 

• ROE (Returnt on common equity) – rentabilita vlastního kapitálu 

• ROCE (Returnt on capital employed) – rentability dlouhodobých zdrojů 

• ROS (Returnt on sales) – rentabilita tržeb   

 
 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Udává poměr zisku a celkových aktiv, které jsou investovány do podnikání bez ohledu 

na to, ze kterých zdrojů jsou financovány (vlastních, cizích, dlouhodobých, 

krátkodobých). Ukazatel porovnává produkční sílu aktiv a je prospěšný při poměřování 

firem s různými daňovými podmínkami a s odlišným podílem dluhu ve finančních 

zdrojích. 44  

ROA 
CA

EBIT
=  

Vzorec č. 15: Rentabilita celkových aktiv 45 

 

kde:   ROA .........................Rentabilita celkových aktiv 

          EBIT.........................Hospodářský výsledek před odečtením úroků a daní 

          CA ............................Celková aktiva 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Hodnotí výnosnost kapitálu vloženého vlastníky, akcionáři či společníky podniku, kteří 

sledují nejen výnosnost jejich vkladu, ale také, zda se využívá s intenzitou odpovídající 

velikosti jejich investičního rizika. Pro investora je rozhodující, aby hodnota ukazatele 

byla vyšší než úroky, které by získal při jiné formě investování.  

 

ROE 
VK
EAT

=  

Vzorec č. 16: Rentabilita vlastního kapitálu 46 

 

                                                 
44 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 63. 
 
45 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 63. 
46 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 64. 
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kde:   ROE..........................Rentabilita vlastního kapitálu 

          EAT..........................Hospodářský výsledek po odečtení daně z příjmu 

          VK............................Vlastní kapitál 

 
 
 
 
 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Na tento ukazatel je nutné nahlížet z pohledu strany pasiv v rozvaze firmy.                       

Jedná se o ukazatel, který vystihuje míru posouzení veškerých aktiv firmy 

financovaných vlastními i cizími dlouhodobými zdroji. Komplexně znázorňuje 

efektivnost hospodaření podniku.  

 

ROCE 
VKDZ
NÚEAT

+
+

=  

Vzorec č. 17: Rentabilita dlouhodobých zdrojů 47 

 

kde:   ROCE .......................Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

          EAT..........................Hospodářský výsledek po odečtení daně z příjmu 

          NÚ............................Nákladové úroky 

          DZ ............................Dlouhodobé závazky 

          VK............................Vlastní kapitál 

 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Tento ukazatel slouží k vyjádření ziskové marže a v praxi se mu někdy říká ziskové 

rozpětí. Měří podíl čistého zisku připadajícího na 1 Kč tržeb a vyjadřuje schopnost 

podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb.48 

 

ROS 
T

EAT
=  

Vzorec č. 18: Rentabilita tržeb 49 

                                                 
47 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 64. 
48 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. s. 56. 
49 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 64. 
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kde:   ROS..........................Rentabilita tržeb 

          EAT..........................Hospodářský výsledek po odečtení daně z příjmu 

          T ...............................Tržby 

 
 
 
2.2.3.4 Ukazatele aktivity  

Ukazatele aktivity popisují, jak účelně firma využívá svého majetku. „Má-li podnik 

více aktiv, než je účelné, vznikají jí zbytečné náklady, a tím i nízký zisk. Má-li jich 

nedostatek, pak se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských 

příležitostí a přichází o výnosy, které by mohla získat.“50 Jsou konstruovány ve dvou 

podobách, a to jako ukazatele doby obratu a ukazatele počtu obrátek. 

 

Mezi tyto ukazatele se zařazují: 

• Obrat celkových aktiv 

• Obrat stálých aktiv 

• Obrat zásob 

• Doba obratu zásob 

• Doba obratu pohledávek 

• Doba obratu závazků 

 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel nám udává, kolikrát se v podnikovém procesu během roku obrátí 

podniková aktiva. Ukazatel by měl dosahovat alespoň hodnoty 1, 5, tedy že se 

podniková aktiva obrátí 1,5x za rok. Pokud těchto hodnot nedosahuje, měl by se podnik 

zaměřit na strukturu svých aktiv a nějakým způsobem je zredukovat. 51 

  

OCA 
CA
T

=  

Vzorec č. 19: Obrat celkových aktiv 52 

 

                                                 
50 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 60. 
51 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 61. 
52 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 67. 
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kde:   OCA .........................Obrat celkových aktiv 

          T ...............................Tržby 

          CA ............................Celková aktiva 

 

 
 
Obrat stálých aktiv 

Udává, kolikrát se během roku obrátila stálá aktiva. Hodnota by měla být vyšší,                  

než u ukazatele obratu celkových aktiv.  

 

OSA 
SA
T

=  

Vzorec č. 20: Obrat stálých aktiv 53 

 

kde:   OSA..........................Obrat stálých aktiv 

          T ...............................Tržby 

          SA ............................Stálá aktiva 

 

 

Obrat zásob 

Oznamuje, kolikrát je každá položka zásob prodána a znovu uskladněna v průběhu rok. 

Ovšem slabinou tohoto ukazatel je to, že tržby jsou vedeny v tržní hodnotě, kdežto 

zásoby jsou uvedeny v pořizovacích cenách. Díky tomu je nadhodnocena skutečná 

obrátka.  

 

OZ 
Z
T

=  

Vzorec č. 21: Obrat zásob 54 

 

kde:   OZ ............................Obrat zásob 

          T ...............................Tržby 

          Z ...............................Zásoby 

                                                 
53 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 67. 
54 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 67. 
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Doba obratu zásob 

Udává počet dnů, které uplynou mezi pořízením zásoby a její spotřebou nebo prodejem. 

Lépe řečeno, udává počet dnů, po něž jsou vázány peněžní prostředky v zásobách. 

Hodnota by měla v čase klesat.55 

 

DOZ 
DT
Z

= [dny] 

Vzorec č. 22: Doba obratu zásob 56 

 

kde:   DOZ..........................Doba obratu zásob 

          Z ...............................Zásoby 

          DT ............................Denní tržby = Tržby * 360 

 
 
 
Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel nám vyjadřuje počet dnů, které uplynou mezi vznikem pohledávky             

a jejím uhrazením. Udává platební schopnost našich odběratelů. Pokud je doba úhrady 

kratší než běžná doba splatnosti vystavených faktur, znamená to, že odběratelé hradí 

včas.57 

 

DOP 
DT
OP

= [dny] 

Vzorec č. 23: Doba obratu pohledávek 58 

 
kde:   DOP..........................Doba obratu pohledávek 

          OP ............................Obchodní pohledávky 

          DT ............................Denní tržby = Tržby * 360 

         

 
 
 
 

                                                 
55 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 67-68. 
56 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 68. 
57 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 63 
58 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 69. 
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Doba obratu závazků 

Vyjadřuje počet dnů, které uplynou mezi přijetím faktury a její úhradou dodavatelům. 

Pro posílení likvidity podniku by bylo dobré, aby tento ukazatel byl vyšší než doba 

obratu pohledávek, což by znamenalo, že dříve, než podnik zaplatí své závazky, jsou 

mu vyplaceny jeho pohledávky.59 

 

DOZ 
DVS
ZVD

= [dny] 

Vzorec č. 24: Doba obratu závazků 60 

 

kde:   DOZ..........................Doba obratu závazků 

          ZVD .........................Závazky vůči dodavatelům 

          DVS..........................Denní výkonová spotřeba = VS * 360 

 

 

 
2.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

Z důvodu, že jednotlivé skupiny poměrových ukazatelů (rentability, likvidity, 

zadluženosti aj.) jsou zaměřeny pouze na část finanční situace podniku,                        

a tedy neposuzují finanční situaci komplexně, se vytváří výběrové soubory ukazatelů 

neboli moduly finanční analýzy, které posuzují celkovou finanční analýzu podniku. 61 

 

 

Pro vytváření výběrových souborů se odlišují: 

• Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

Charakteristickým příkladem jsou pyramidové soustavy, které rozkládají ukazatel       

na základě pyramidy do dalších dílčích ukazatelů pomocí jednoduchých matematických 

operaci mezi které patří sčítání,odečítaní,násobení či dělení.62 

 

 

 
                                                 
59 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 63. 
60 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 69. 
61 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 101. 
62 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 109-  
    110. 
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• Účelové výběry ukazatelů 

Jsou sestaveny na základě komparativně – analytických nebo matematicko – 

statistických metod. Mají za úkol sestavit výběry ukazatelů, které dokážou kvalitně 

posoudit finanční zdraví podniku nebo předpovědět jeho finanční tíseň. Výběry se člení 

podle jejich použití na bonitní modely, které pomocí bodového hodnocení umí 

stanovit, zda je firma dobrá nebo špatná a také umožňují vyjádření pozice firmy          

ve srovnání s ostatními firmami v oboru. (např. Kralickův rychlý test, Tamařino model, 

index bonity aj.)63 a na bankrotní modely, které zjišťují podle chování vybraných 

ukazatelů potencionální ohrožení finanční situace podniku (např. Altmanovo Z-skóre, 

Index IN05). V této bakalářské práci je věnována pozornost bankrotním modelům.64 

 
 
 
 
2.2.4.1 Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův index, nazývaný také jako Z – skóre, slouží jako doplňující ukazatel          

pro zjištění finančního zdraví podniku. Je složen z pěti poměrových ukazatelů, 

s různými váhami, u kterých má největší váhu rentabilita celkového kapitálu. Pro dobře 

prosperující podniky by měla být hodnota vetší než 2,9, ovšem pro podniky, kterým 

hrozí bankrot, je tato hodnota nižší než 1,2. 

 

Z-skóre = 0,717 * X1 + 0,847 *  X2 + 3,107 *  X3 + 0,42 *  X4 + 0,998 * X5 

Vzorec č. 25: Z-skóre 65 

 

kde:   X1..............................................pracovní kapitál / celková aktiva 

          X2..............................................zisk po zdanění / celková aktiva 

          X3..............................................zisk před zdaněním+nákladové úroky/celková aktiva 

          X4..............................................tržní hodnota vlastního kapitálu 66/ celkové závazky 

          X5..............................................tržby / celková aktiva 

 
 
 

                                                 
63 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 124- 
    128. 
64 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 119. 
65 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy. 2001. s. 129. 
66 V této bakalářské práci bude dosazena hodnota základního kapitálu. 
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2.2.4.2 Index IN  

Index IN je konstruován z pěti poměrových ukazatelů. Každý poměrový ukazatel má 

svoji váhu, která se v průběhu vývoje tohoto ukazatele u jednotlivých indexů mění. 

Poprvé byl IN zkonstruován manželi Neumaierovými v roce 1995, avšak v této práci 

bude použita nejnovější modifikace z roku 2005. Největší výhodou indexu IN je to,               

že byl vytvořen v českých podmínkách a lépe tak může zhodnotit české podniky. 67 

 

IN05 = 0,13 * X1 + 0,04 * X2 + 3,97 * X3 + 0,21 * X4 + 0,09 * X5 

Vzorec č. 26: IN 05 68 

 

kde:   X1 ..............................celková aktiva / cizí zdroje 

                      X2 .............................................zisk před zdaněním+nákladové úroky / nákladové  

                                                        úroky 

                                            X3..............................................zisk před zdaněním+nákladové úroky/celková aktiva 

          X4..............................................výnosy / celková aktiva 

          X5..............................................oběžná aktiva / krátkodobé závazky a krátkodobé                

                                             bankovní úvěry 

 
 

Je vidět, že nejvyšší váhu má opět rentabilita, takže lépe budou hodnoceny podniky 

dosahující vyšších zisků. A jaká je interpretace indexu důvěryhodnosti? Pokud vyjde 

nižší než 0,9, značí to, že podnik má jisté finanční problémy. Pokud vyjde mezi 

hodnotami 0,9 a 1,6, nemůžeme říct jednoznačný závěr o situaci podniku, podnik                   

se nachází v tzv. „šedé zóně“. A pokud vyjde větší jak 1,6, lze tvrdit, že podnik nemá 

závažné problémy a nachází se v dobré finanční situaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 111-112. 
68 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2007. s. 112. 
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2.3  Zpracování finanční analýzy podnikem 
Každý podnik si kontroluje svoji finanční analýzu pomocí různých způsobů. Jako velmi 

častý způsob, hlavně finančně nenáročný, může být ruční zpracovaní finanční analýzy, 

kdy pověřené osoby vypočítávají jednotlivé ukazatele pomocí kalkulačky a zapisují     

do tabulek či na papír, ale tento způsob je velice časově náročný, a ne vždy můžou být 

výpočty správné.  

 

V dnešní době, ve které dochází k největšímu rozvoji výpočetní techniky, využívají 

podniky právě služeb těchto výpočetních technik. Z tohoto důvodu různé podniky 

zpracovávají finanční analýzu pomocí řady softwarů, které jim umožňuje dnešní 

výpočetní technika, a kterými můžou být například Money S3 nebo Pohoda aj.  

 

Většina softwarů používaná podniky usnadní přiblížení finanční situace nebo oznámení 

následného bankrotu. Vzhledem k tomu, že vybraný podnik, který je předmětem 

praktické části předložené bakalářské práce pro hodnocení finanční situace nevyužívá 

žádný program, je následující část textu orientována na posouzení finanční situace 

sledovaného podniku pomocí výpočtu jednotlivých ukazatelů finanční analýzy 

(likvidity, zadluženosti, rentability aj.) skrze aplikaci, která je běžně dostupná                        

a je naprogramovaná v běžném uživatelském programu MS Excel. 

 

Excel se specializuje na úpravu a analýzu dat, která jsou uspořádaná v seznamech nebo 

tabulkách a je součástí aplikace MS Office, která je často využívaná mnoha uživateli. 

MS Excel je tedy levný, běžně dostupný pro uživatele a také i variabilní a dá se 

kombinovat s ostatními softwary. V MS Excelu se dá také využít programovací jazyk 

VBA. 

 

Pomocí jazyku VBA(Visual Basic for Applications), který je slabší verzí neuvěřitelně 

populárního programovacího jazyka Visual Basic a je součástí právě zmiňovaného MS 

Excelu, je dále naprogramována aplikace pomocí různých přístupných nástrojů VBA. 

Tato aplikace vypočítá pouze vybrané ukazatele finanční analýzy. Na základě 

získaných výpočtů je určena finanční analýza a následné návrhy na případné zlepšení 

této situace. 
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3 Finanční analýza společnosti ABC, a.s. 
V praktické části je nejdříve popsána společnost ABC, a.s., její základní údaje                     

a předmět činnosti jejich podnikání a její cíle a strategie. V následující části budou 

vypočítány jednotlivé ukazatele finanční analýzy, které jsou popsány v teoretické části 

bakalářské práce a jsou vypočítány pomocí navrženého informačního systému 

v prostředí VBA. 69 Výpočty jednotlivých ukazatelů by měly umožnit odhalit případné 

finanční problémy, se kterými se podnik ve sledovaném období setkává.  

 

3.1 Charakteristika firmy 
Společnost ABC, a.s., která je akciovou společností, byla zapsána do obchodního 

rejstříku dne 22. listopadu 1999 a mezi její hlavní podnikatelskou činnost patří výroba, 

instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů a také i elektronických                        

a telekomunikačních zařízení. Mezi hlavní produkty podniku patří zejména interiérová 

svítidla, průmyslová svítidla a také i uliční svítidla. 

 

Počet zaměstnanců v jednotlivých sledovaných letech se postupně snižoval. Každoroční 

propouštění je důsledkem poklesu obratu, na který měla vliv finanční krize. Největší 

pokles dělnických profesí byl mezi rokem 2008 – 2009. Průměrný počet zaměstnanců 

je zobrazen v grafu č. 1. 
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Graf č. 1: Počet zaměstnanců za období 2007 – 2009 70 

                                                 
69 Zdrojové kódy pro výpočty jednotlivých ukazatelů finanční analýzy jsou umístěny v příloze č. 3. 
70 Zdroj: vlastní zpracování 
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Organizační struktura 

Organizace společnosti je funkcionální a je tedy rozdělená na jednotlivé úseky (výrobní 

úsek, technický úsek, obchodní úsek, finanční úsek, personální úsek, úsek kvality, 

controlling a úsek IT). Každý úsek má svého ředitele, který dohlíží nad celým úsekem    

a tvoří tzn. 1. linii řízení společnosti. Druhou linii řízení tvoří mistři nebo vedoucí 

oddělení, kteří řídí pod úsek i třetí linii, ve které jsou vedoucí skladu, seřizovači lisovny 

nebo lakovací linky aj.  

 

 

Graf č. 2: Organizační struktura podniku 71 

 

 

Hlavní cíl podniku 

- zvyšování obratu 

- přímé oslovování elektro – projektantů  

- zachování vysoké kvality produktů 

 

                                                 
71 Vlastní zpracování dle interního zdroje společnosti ABC, a.s.. 
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3.2  Zpracovaní finanční analýzy podniku prostřednictvím VBA 
Jak už bylo zmiňováno v teoretické části této bakalářské práce, vybraný podnik ABC, 

a.s. nepoužívá pro hodnocení finanční situace žádný program nebo respektive aplikaci, 

která by jí sdělila její finanční situaci pomocí výpočtu jednotlivých ukazatelů finanční 

analýzy. Z tohoto důvodu jsem byl požádán vedením podniku ABC, a.s. o navržení 

programu, který by byl běžně dostupný a peněžně a uživatelsky nenáročný. 

 

Vybraný podnik využívá zcela běžně pro své potřeby softwarový produkt MS Office  

od společnosti Microsoft, který nabízí řadu kancelářských aplikací. Jedna z těchto 

aplikací umožňuje různé výpočty, analyzovat a spravovat informace v tabulkách. Jedná 

se o velmi používaný kancelářský program MS Excel, ve kterém je běžně dostupný 

modul VBA(Visual Basic for Applications). Díky tomuto modulu lze vytvořit vlastní 

aplikaci pomocí naprogramovaných funkcí. Výstupem této aplikace je soubor,            

ve kterém po doplnění klíčových údajů zaměstnanci, v našem případě rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty, bude pomocí naprogramovaného tlačítka “vypočítej” vypočítán hledaný 

ukazatel. Posléze budou vypočítané hodnoty v sešitu převedeny do grafického 

zobrazení.  

 

Výhodou VBA je bez pochyb úspora času a uživatelská nenáročnost. VBA je tedy 

ideálním řešením pro návrh aplikace, který umožní podniku vypočet hledaných 

ukazatelů finanční analýzy.  
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3.3 Analýza absolutních ukazatelů 
Analýza absolutních ukazatelů sleduje změny ukazatelů v časovém období let 2007 – 

2009. Jejich výpočty se řídí dle vzorce č. 1 u Horizontální analýzy a v případě 

Vertikální analýzy je použit vzorec č. 2. 

  

Horizontální analýza 

Z horizontální analýzy rozvahy je patrné, že celkový majetek podniku ABC, a.s.         

ve sledovaných letech klesal. Výrazná změna nastala v roce 2009, kdy celkový majetek 

podniku poklesl o skoro 25 %, což z hlediska absolutního vyjádření činilo téměř 132 

milionů korun.  

 
Horizontální analýza AKTIV 2009/2008 2008/2007 2009/2008 2008/2007

 [v tis.Kč] [v tis.Kč] [v %] [v %]
AKTIVA CELKEM  -131797 -67806 -23,74 -10,89
Dlouhodobý majetek -16237 -2993 -9,24 -1,67
Dlouhodobý nehmotný majetek -78 7468 -0,52 98,98
Dlouhodobý hmotný majetek -16159 -10461 -10,08 -6,12
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0,00 0,00
Oběžná aktiva  -107067 -57275 -29,49 -13,62
Zásoby  -44084 -27857 -24,13 -13,23
Dlouhodobé pohledávky 5907 7231 81,69 0,00
Krátkodobé pohledávky  -31568 -61769 -30,88 -37,67
Krátkodobý finanční majetek -37322 25120 -52,60 54,80
Časové rozlišení  -8493 -7538 -52,47 -31,77

Tabulka č. 1: Horizontální analýza aktiv 72 

 
Při bližším zaměření se na změny dlouhodobého majetku, lze zjistit, že mezi lety 2008 

a 2009 poklesl o 9,24 %, přičemž tato změna byla způsobena především poklesem 

dlouhodobého majetku hmotného. Jako za hlavní příčinu by se dal předpokládat hlavně 

vliv odpisů, případně skutečnost, že podnik odprodal část nepotřebného dlouhodobého 

majetku.  

 

Výraznější změna nastala u aktiv oběžných, která poklesla jak mezi prvními dvěma 

roky analýzy, tak i mezi roky 2008 a 2009, kde pokles činil téměř 30 %, což absolutně 

činilo asi 107 milionů Kč. Při podrobnějším pohledu na složky oběžných aktiv je vidět, 

že výrazně klesaly jak zásoby, krátkodobé pohledávky, tak i krátkodobý finanční 

majetek.  

                                                 
72 Zdroj: vlastní zpracování 
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U zásob pokles lze považovat za jev pozitivní, jelikož to může naznačovat, že s nimi 

podnik efektivněji hospodaří, o čemž se dá později přesvědčit u provedené analýzy 

aktivity. Snížení pohledávek lze interpretovat dvěma způsoby. Buď pozitivně tak, že se 

zlepšila platební morálka odběratelů podniku, nebo negativně tak, že poklesly prodeje             

a tedy i pohledávky.  

 

Pokles krátkodobého finančního majetku naznačuje, že podnik buď provedl investici, 

nebo splatil určitý dluh. 

 

Horizontální analýza PASIV 2009/2008 2008/2007 2009/2008 2008/2007
 [v tis.Kč] [v tis.Kč] [v %] [v %]

PASIVA CELKEM  -131797 -67806 -23,74 -10,89
Vlastní kapitál  27073 -48856 8,36 -13,10
Základní kapitál 0 0 0,00 0,00
Kapitálové fondy 52870 0 18,91 0,00
Výsledek hospodaření minulých let  -100932 -37399 -387,63 -143,63
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období -74653 -63533 -152,80 -130,04
Cizí zdroje  -159570 -19225 -69,18 -7,69
Dlouhodobé závazky  -65697 63089 -100,00 2419,06
Krátkodobé závazky  -80714 -102314 -64,60 -45,02
Bankovní úvěry a výpomoci -13159 20000 -32,90 100,00
Časové rozlišení  700 275 165,09 184,56

Tabulka č. 2: Horizontální analýza pasiv 73 

 

Z hlediska pasiv, lze vyčíst stejně jako u aktiv pokles o 132 milionů korun v posledním 

sledovaném období. Tento pokles je důsledkem snížením cizích zdrojů, které klesly            

o 160 milionů. To potvrzuje výše zmíněnou domněnku souvislosti poklesu peněžních 

prostředků a cizích zdrojů.  

 

Pokles závazků lze hodnotit kladně, neboť se splatila část podnikových dluhů, což má 

pozitivní účinek na likviditu podniku. Při bližším zaměření na vlastní kapitál, lze 

sledovat pokles mezi prvními dvěma roky, který je příčinou vlivem záporného výsledku 

hospodaření a mezi roky 2008 a 2009 naopak vlastní kapitál vzrostl. Důvodem byl 

nárůst kapitálových fondů, což by mohlo naznačovat například přijetí nějakého daru.  

 

 

                                                 
73 Zdroj: vlastní zpracování 
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Horizontální analýza VZZ 2009/2008 2008/2007 2009/2008 2008/2007
 [v tis.Kč] [v tis.Kč] [v %] [v %]

Tržby za prodej zboží  -36694 6381 -31,39 5,77
Výkony -42267 -128742 -15,20 -31,65
Výkonová spotřeba -63642 -105840 -23,99 -28,52
Osobní náklady -14725 -10376 -18,74 -11,67
Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu  -12635 -43563 -42,11 -59,22
Provozní výsledek hospodaření -75988 -52982 -158,69 -1039,27
Finanční výsledek hospodaření -14411 -29015 -133,30 -159,39
Výsledek hospodaření za účetní období -74653 -63533 -152,80 -432,87

Tabulka č. 3: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 74 

 
Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je na první pohled jasné, že vývoj 

výsledku hospodaření mezi lety 2007 a 2008 meziročně výrazně poklesl,                         

a to z asi -15 milionů až na -49 milionů. To lze hodnotit alespoň trochu kladně je 

následné snížení ztráty v roce 2009 na -26 milionů. Avšak i tak, cílem každého podniku 

je maximalizace zisku a podnik by dlouhodobě neměl vykazovat ztrátu,                        

tudíž budoucnost podniku lze považovat za nejistou.  

 

Z pohledu tržeb za zboží lze sledovat nejprve nárůst o 5 %, nicméně v roce 

následujícím byl zaznamenán pokles o 31 %. To mohlo být důsledkem hospodářské 

krize, kdy podnik nedokázal na trhu realizovat takové množství produkce jako v letech 

předchozích. Permanentní pokles byl viditelný i u tržeb za vlastní výrobky a služby.  

 

Trvalý pokles lze sledovat i u nákladů, a to jak u výkonové spotřeby, tak u osobních 

nákladů. Z toho lze usoudit, že podnik omezil výrobu a propustil část svých 

pracovníků. Pozitivním jevem je stálý pokles ztráty z finanční činnosti, který byl 

zapříčiněn tím, že podnik splatil velkou část svých závazků a nemusí nadále platit 

vysoké nákladové úroky. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Zdroj: vlastní zpracování 
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Vertikální analýza 

Při vertikální analýze rozvahy se zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek                  

na celkové sumě aktiv. Vertikální analýza vypovídá tedy o majetkové a kapitálové 

struktuře konkrétního podniku. 

 

Vertikalní analýza AKTIV v [%] 2009 2008 2007
AKTIVA CELKEM  100,00 100,00 100,00
Dlouhodobý majetek 37,69 31,66 28,70
Dlouhodobý nehmotný majetek 3,53 2,70 1,21
Dlouhodobý hmotný majetek 34,07 28,89 27,43
Dlouhodobý finanční majetek 0,09 0,07 0,06
Oběžná aktiva  60,50 65,42 67,49
Zásoby  32,75 32,92 33,81
Dlouhodobé pohledávky 3,10 1,30 0,00
Krátkodobé pohledávky  16,69 18,42 26,33
Krátkodobý finanční majetek 7,95 12,78 7,36
Časové rozlišení  1,82 2,92 3,81

Tabulka č. 4: Vertikální analýza aktiv 75 

 

Pří bližším zaměření na majetkovou strukturu společnosti ABC, a.s. lze vypozorovat, 

že za celé sledované období převažovala oběžná aktiva nad dlouhodobým majetkem. 

To je poněkud překvapivé, jelikož u podniku výrobního typu by měl převažovat 

dlouhodobý majetek.  

 

V průběhu let 2007-2009 však zastoupení oběžného majetku roste a vyšplhalo                    

se z podílu 29 % v roce 2007 až na 38 % v roce 2009. Co se týče dlouhodobého 

majetku, tak nejvýznamnější složkou je dlouhodobý hmotný majetek, který dosáhl 

v roce 2009 hodnoty něco málo přes 34 %. Tento majetek pak tvoří především stavby, 

samostatné movité věci (kde se řadí především výrobní stroje) a v menší míře pozemky.  

 

Podíl dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu tří sledovaných let rostl z 1,21 % 

v roce 2007 na 3,53 % v roce 2009. To bylo způsobeno především investicemi podniku 

do softwaru. Podíl dlouhodobého finančního majetku je zanedbatelný a je tvořen 

podílem v ovládaných a řízených osobách.  

 

                                                 
75 Zdroj: vlastní zpracování 
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Ze struktury oběžného majetku jsou nejvýraznější složkou zásoby, které po celé období 

kolísají kolem podílu 33 %. Zásoby tvoří především materiál, dále pak zboží a výrobky. 

Otázkou je, zda je pro podnik nezbytné držet stále takové množství materiálu                        

a zda v něm nejsou zbytečně vázány peněžní prostředky. Další výraznou složkou 

krátkodobého majetku jsou krátkodobé pohledávky, jejichž podíl se s postupem času 

snížil o 10 %, což lze chápat pozitivně tak, že se zlepšila platební morálka odběratelů. 

Poslední významnou složkou je krátkodobý finanční majetek, především peníze                    

na bankovních účtech, které dosáhly v roce 2009 hodnoty 7,90 %. I zde je otázkou,                 

zda by nemohly být využity efektivněji s vyšším výnosem. 

 

Vertikalní analýza PASIV v [%] 2009 2008 2007
PASIVA CELKEM  100,00 100,00 100,00
Vlastní kapitál  82,94 58,37 59,86
Základní kapitál 28,17 21,48 19,14
Kapitálové fondy 78,56 50,38 44,90
Výsledek hospodaření minulých let  -17,69 -4,69 -1,82
Výsledek hospodaření běžného účetního období -6,09 -8,80 -2,36
Cizí zdroje  16,79 41,55 40,12
Dlouhodobé závazky  0,00 11,84 0,42
Krátkodobé závazky  10,45 22,51 36,49
Bankovní úvěry a výpomoci 6,34 7,21 3,21
Časové rozlišení  0,27 0,08 0,02

Tabulka č. 5: Vertikální analýza pasiv 76 

 

V v případě kapitálové struktury ve všech třech letech převládal vlastní kapitál           

na cizím. V prvních dvou letech ne až tak výrazně, jelikož vlastní zdroje činily 

necelých 60 %. Avšak v roce 2009 se podíl vlastního kapitálu vyšplhal až na hodnotu 

83 %. To svědčí o tom, že podnik v roce 2009 splatil část svých závazků.  

 

Vlastní kapitál byl tvořen především kapitálovými fondy, které v roce 2009 dosáhly 

hodnoty skoro 79 % celkových aktiv. Dále pak základním kapitálem, jehož podíl               

se v průběhu času zvyšuje, ne však důsledkem jeho zvyšování, ale důsledkem 

postupného splacení cizích zdrojů.  

 

Zajímavé jsou položky výsledku hospodaření, které ve všech letech dosáhly záporných 

hodnot. Výsledek hospodaření minulých období vzrostl až na hodnotu -17,69 % v roce 

                                                 
76 Zdroj: vlastní zpracování 
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2009. Výsledek hospodaření běžného účetního období byl nejhorší v roce 2008,                  

kdy jeho podíl činil -8,8 %. To napovídá něco o tom, že to byl pro podnik rok velmi 

špatný a nejspíš se na něm projevila celosvětová ekonomická krize.  

 

Největšího podílu struktury cizích zdrojů ve sledovaném období dosahovaly 

krátkodobé závazky (hlavně závazky z obchodních vztahů a závazky ke společníkům), 

které však razantně klesaly z podílu 36,5 % v roce 2007 až na 10,5 % v roce 2009.              

To způsobilo především splacení závazků ke společníkům podniku.  

Dlouhodobé závazky byly kromě roku 2008 nulové, společnost si tedy půjčila 

dlouhodobě peníze od společníka, avšak už v roce 2009 byl tento závazek splacen.  

 

Poslední složkou cizího kapitálu jsou bankovní úvěry, které mají krátkodobou povahu. 

V roce 2009 tyto úvěry dosáhly hodnoty 6,3 %. 

 

Vertikalní analýza VZZ v [%] 2009 2008 2007
Tržby za prodej zboží  22,82 25,77 18,02
Výkony 67,10 61,31 66,33
Výkonová spotřeba 57,38 58,49 60,51
Osobní náklady 18,16 17,32 14,50
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  4,94 6,62 12,00
Provozní výsledek hospodaření -8,00 -10,56 0,83
Finanční výsledek hospodaření -1,02 -2,38 -2,97
Výsledek hospodaření za účetní období -7,34 -10,77 -2,39

Tabulka č. 6: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 77 

 

Při vertikální analýze se zjišťuje podíl jednotlivých nákladů, výnosů a složek výsledku 

hospodaření na celkovém obratu (tedy na celkových výnosech). Celkový obrat 

v průběhu sledovaných let klesal, a to celkem razantně z hodnoty 613 milionů v roce 

2007 až na hodnotu 351 milionů v roce 2009. Klesl tedy skoro o polovinu,                        

což by mohlo naznačovat zhoršující se situaci podniku.  

 

Obchodní marže z prodeje zboží dosáhla největšího podílu v roce 2008, a to 7,71 %. 

V tomto roce byl největší rozdíl mezi tržbami za zboží a náklady vynaloženými                  

na jejich prodej. Přidaná hodnota, která může ledacos napovědět o činnosti podniku, 

měla nejvyšší podíl v roce 2009 a nejnižší v roce 2008. Paradoxem je, že absolutně 

                                                 
77 Zdroj: vlastní zpracování 
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dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2007 a to přes 69 milionů. Z tohoto výkazu je výsledek 

hospodaření a jeho složky jako nejvíce sledovaná část.  

 

Výsledek hospodaření za účetní jednotku byl po celé sledované období záporný, tzn. 

dosáhl i záporného podílu. Nejhorší situace byla v roce 2008, kdy byl -10,77 %.    

V roce 2009 se situace mírně zlepšila a podíl výsledku hospodaření vzrostl na -7,34 %.  

Při bližším zaměření na jeho složky zle usoudit, že provozní výsledek hospodaření 

dosáhl pouze v roce 2007 kladného podílu, avšak pouhého necelého jednoho procenta. 

V dalších dvou letech byl výrazně záporný.  

 

Finanční výsledek hospodaření byl v záporu po celé období, a to především vlivem 

nákladových úroků a ostatních finančních nákladů. Jeho podíl však mírně roste vlivem 

postupného splácení závazků. Mimořádný výsledek hospodaření byl po celé sledované 

období záporný. 

 

Při analýze nejvýznamnější složky výnosů lze vidět, že největšího podílu dosáhly tržby 

za prodej vlastních výrobků, dále pak tržby za prodej zboží a svoji roli hrají i tržby     

za prodej materiálu a ostatní finanční výnosy. Nejvýznamnějšími náklady pak jsou 

spotřeba materiálu a energie, náklady vynaložené na prodej zboží, služby a mzdové 

náklady. Nezanedbatelnou roli hrají i odpisy, náklady na sociální zabezpečení                   

a zdravotní pojištění, prodaný materiál a ostatní finanční náklady. 

 

 

3.4 Analýza rozdílových ukazatelů 
Analýza rozdílových ukazatelů vypovídá především o likviditě podniku, tedy její 

schopnosti přeměnit majetek na peníze, které jsou použity k úhradě závazků.             

Pro výpočet jednotlivých rozdílových ukazatelů jsou z teoretické části použity vzorce č. 

3 – 6.  

 

 

Čistý pracovní kapitál 

Z jednotlivých ročních výpočtů vyplývá, že čistý pracovní kapitál jak v manažerském 

tak i v investorském přístupu je kladný a má vzrůstající tendenci co se týče let 2007               
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a 2008. V roce 2009 nastal mírný pokles způsobený zejména snížením oběžných aktiv, 

zejména zásob podniku. Protože je však hodnota tohoto ukazatele ve všech 

sledovaných obdobích kladná, lze říci, že společnost disponuje finanční rezervou       

pro případ mimořádných výdajů.  

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 2007 2008 2009 

ČPK manažerský přístup 193.136 238.175 211.822

ČPK investorský přístup 196.712 213.938 191.551

Tabulka č. 7: Čistý pracovní kapitál vyjádřený v tis. Kč 78 

 

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Čisté pohotové prostředky, zachyceny v tabulce č. 8, jsou v jednotlivých letech 

záporné, ale jejich vývoj se od roku 2007 výrazně zlepšil. Za tímto zlepšením stojí 

snížení krátkodobých závazků, které v roce 2007 činily až 227 mil. Kč.  

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) 2007 2008 2009 
Čisté pohotové prostředky (ČPP) -181.421 -53.987 -10.595

Tabulka č. 8: Čisté pohotové prostředky vyjádřené v tis. Kč 79 

 

Čistý peněžní majetek (ČPM) 

Čistý peněžní majetek neboli čistý peněžně – pohledávkový finanční fond                      

v jednotlivých výpočtových letech roste. Důvodem záporného výsledku ukazatele ČPM 

v roce 2007 jsou již zmiňované vysoké krátkodobé závazky vůči mateřské a sesterským 

společnostem a také velký podíl má vysoký stav skladových zásob. Pozitivní vývoj 

v letech 2008 a 2009 je výsledkem poklesu krátkodobých závazků a také výrazným 

poklesem skladových zásob. 

 

Čistý peněžní majetek (ČPM) 2007 2008 2009 

Čistý peněžní majetek (ČPM) -17.435 55.461 73.192

Tabulka č. 9: Čistý peněžní majetek vyjádřený v tis. Kč 80 

 

                                                 
78 Zdroj: vlastní zpracování 
79 Zdroj: vlastní zpracování 
80 Zdroj: vlastní zpracování 
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Následující graf č. 3 zachycuje vývoj rozdílových ukazatelů za sledované období  

2007–2009. Z tohoto grafu lze vyčíst růstové tendence ČPP, ČPM a také kladné 

hodnoty obou přístupů ČPK.  
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Graf č. 3: Vývoj rozdílových ukazatelů 81 

 
 
 
3.5 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele jsou vyjádřeny podílem dvou nebo více absolutních ukazatelů. 

Mezi poměrové ukazatele se řadí ukazatele likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti 

a také i provozní ukazatelé.  

 

3.5.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity zkoumají, zda je podnik schopen uhradit své krátkodobé dluhy.     

Při jednotlivých výpočtech ukazatelů likvidity jsou použity vzorce č. 7 – 9 z teoretické 

části této práce. 

 

Ukazatele likvidity 2007 2008 2009 

Okamžitá likvidita (OL) 0,19 0,43 0,47

Pohotová likvidita (PL) 0,85 1,09 1,65

Běžná likvidita (BL) 1,70 2,20 3,60

Tabulka č. 10: Ukazatele likvidy 82 

                                                 
81 Zdroj: vlastní zpracování 
82 Zdroj: vlastní zpracování 
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Okamžitá likvidita má rostoucí vývoj za sledované období. Jako za doporučené 

hodnoty se považují u okamžité likvidity hodnoty v intervalu 0,2 – 0,5. Vypočítané 

hodnoty jsou ovlivněny poklesem krátkodobého finančního majetku, který zaznamenal 

na konci sledovaného období výrazný pokles a také i poklesem krátkodobého 

bankovního úvěru. 

 

U pohotové likvidity se považuje za standardní hodnotu 1 – 1,5, tedy v roce 2007 lze 

usoudit, že společnost měla vážné potíže se zachováním likvidy, které se v roce 2008            

a 2009 výrazně zlepšily. Toto zlepšení zvláště v roce 2009 způsobuje přebytek finanční 

prostředků na úhradu závazků, ale také může způsobit ztrátu rentabilitě, v případě že by 

podnik mohl investovat peníze do výnosnějších aktiv. Důvodem, proč ukazatel v roce 

2007 byl tak nízký je, že byly hodně vysoké krátkodobé závazky vůči mateřským               

a sesterským společnostem. 

 

V případě běžné likvidity, kdy za bankovní standarty se pouvažuje hodnota 2 – 3, 

společnost vykazuje v roce 2007 hodnotu alespoň 1,70 a lze usoudit budoucí 

solventnost, tedy že bude schopna uhradit své závazky v daný čas. Její rostoucí vývoj 

zejména od roku 2008 je způsoben již zmiňovanou úhradou závazků a také i v důsledku 

poklesu zásob. 
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Graf č. 4: Vývoj ukazatelů likvidity 83 

 

                                                 
83 Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu č. 4 lze vyčíst každoroční růst ukazatelů likvidity. Nejvýraznější růst je 

zaznamenán u běžné likvidity od roku 2008, který je způsoben poklesem zejména již 

výše zmiňovaných krátkodobých závazků. 

 

 

3.5.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřují zisk z podnikání s výši zdrojů, díky kterým tohohle 

zisku dosáhly. Pro výpočty jednotlivých ukazatelů rentability by byly použity vzorce            

č. 1518. Vzhledem k tomu, že společnost není rentabilní v důsledku dosažené ztráty, 

nemá smysl uvedené vzorce počítat. 

 

 

3.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti určují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financovaní podniku. 

Pro výpočet jednotlivých ukazatelů zadluženosti jsou použity vzorce č. 10 – 14.   

 

Ukazatele zadluženosti 2007 2008 2009 

Celková zadluženost 40,12% 41,55% 16,79% 
Běžná zadluženost 39,70% 29,72% 16,79% 
Dlouhodobá zadluženost 0,42% 11,84% 0,00% 
Koeficient zadluženosti 67,02% 71,19% 20,25% 
Úrokové krytí -0,02 -5,55 -7,90 

Tabulka č. 11: Ukazatele zadluženosti 84 

 
Celková zadluženost vyjadřuje, kolik majetku je financováno z cizích zdrojů. V prvních 

dvou letech jsou hodnoty ve standartu ale v roce 2009 výrazně poklesla celková 

zadluženost. Tento pokles může mít negativní vliv na výnosnost.  

 

U běžné zadluženosti je na první pohled znát, že každoročně klesá. Tento pokles je 

příčinou úhrady krátkodobých závazků vůči mateřským a sesterským společnostem. 

 

V případě dlouhodobé zadluženosti lze říct, že v roce 2008 byl podnik financován 

skoro z 12 % dlouhodobých dluhů. Naopak v následujícím roce 2009 toho financování 

pokleslo na 0 %, což je příčinou nulových dlouhodobých závazků. 

                                                 
84 Zdroj: vlastní zpracování 
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Koeficient zadluženosti je prvních dvou let sledovaného období příznivý ze strany 

vlastníka, kdy jeho vklad bude zhodnocen na vyšší míře. Ovšem v roce 2009 koeficient 

zadluženosti pokles na 20 %, z čehož lze usoudit, že vlastník podstupuje riziko,                   

že      za vklad nemusí dostat zaplaceno. 

 

Úrokové krytí vypovídá o tom, že celý zisk je použit na zaplacení nákladových úroků 

tak, že v konečném důsledku je dokonce k jejich pokrytí nedostatečný. Je to způsobeno 

tím, že podnik má záporný hospodářský výsledek za sledované období. 
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Graf č. 5: Vývoj ukazatelů zadluženosti 85 

 
Na grafickém zobrazení vývoje ukazatelů zadluženosti, který lze vidět na grafu č. 5, je 

znatelný výrazný propad sledovaných ukazatelů v roce 2008. Za tím propadem stojí 

částečná úhrada krátkodobých závazků vůči mateřské společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity sdělují, jak podnik využívá a hospodaří se svým majetkem.            

Pro výpočet těchto ukazatelů jsou použity vzorce č. 19 – 24. 

 

Ukazatele aktivity 2007 2008 2009 
Obrat celkových aktiv 0,93 0,76 0,83
Obrat stálých aktiv 3,25 2,41 2,19
Obrat zásob 2,76 2,32 2,52
Doba obratu zásob [dny] 130,57 155,28 142,65
Doba obratu pohledávek [dny] 101,68 86,87 72,70
Doba obratu závazků [dny] 220,45 169,56 78,98

Tabulka č. 12: Ukazatele aktivity 86 

 
Z tabulky č. 12 lze usoudit, že obrat celkových aktiv za sledované období byl poměrně 

nízký. Zejména v roce 2008, kdy jeho hodnota klesla až na pouhých 0,76, což bylo 

způsobeno poklesem zásob, pohledávek z obchodních vztahů a také na poklesu 

ukazatele má vliv pokles tržeb. Z vypočítaných hodnot vyplývá, že by podnik měl 

efektivně snížit celková aktiva. 

 
Z obratu stálých aktiv lze vyvodit, že podnik využívá dostatečně stálých aktiv. Hodnoty 

tohoto ukazatele mají ovšem klesající tendenci. 

 

U obratu zásob je viditelné, že v roce 2007 byla každá položka zásob skoro 3 krát 

prodána a znovu uskladněna. Tento ukazatel v roce 2008 poklesl. Důvodem bylo 

snížení tržeb oproti roku 2007. Samozřejmě na tomto poklesu tržeb má vliv celosvětová 

finanční krize. V roce 2009 se zásoba prodala a uskladnila 2,5 krát, což poukazuje      

na snížení skladových zásob.  

 

Doba obratu zásob je za sledované období poměrně vysoká. Nejvyšší dobu obratu 

zásob lze zaznamenat v roce 2008, kdy se zásoba přeměnila v peněžní prostředek                  

až za 155 dní. Tento ukazatel má dopad na likviditu podniku. 

 

Doba obratu pohledávek od roku 2007 každoročně klesá. Již ve zmiňovaném roce 2007 

čekal podnik na své platby od svých zákazníků skoro 102 dnů. I přes to, že hodnoty 

v průběhu sledovaného období klesají, tak je tento ukazatel poměrně vysoký. 
                                                 
86 Zdroj: vlastní zpracování 
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Doba obratu závazků stejně jako doba obratu pohledávek každoročně klesá. Nejvíce 

trvalo splatit své závazky vůči dodavatelům v roce 2007, kdy dodavatel čekal skoro 221 

dní, což bylo ovlivněno vysokou hodnotou závazků k mateřské a sesterským 

společnostem. V roce 2009 výrazně snížila tuto dobu na pouhých 79 dní. 

 
Následující graf č. 6 je zaměřen na vývoj ukazatelů aktivity, kdy právě přelom let 

2008/2009 
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Graf č. 6: Vývoj ukazatelů aktivity 87 

 
 
 
3.6 Analýza soustav ukazatelů 
Analýza soustav ukazatelů je zaměřena na bankrotní modely, které zjišťují 

potencionální finanční ohrožení podniku. Mezi tyto bankrotní modely se řadí altmanův 

index finančního zdraví, tedy Z–skóre a dále IN05, který je ovšem kombinací 

bankrotních a bonitních modelů. 

 

3.6.1 Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův index, nazývaný také jako Z–skóre, slouží jako doplňující ukazatel               

pro zjištění finančního zdraví podniku. Pro výpočet Altmanova indexu je použit vzorec 

č. 30. 

 
                                                 
87 Zdroj: vlastní zpracování 
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Altmanův index finančního zdraví 2007 2008 2009 

x1 – pracovní kapitál / celková aktiva 0,31 0,43 0,50 

x2 – zisk po zdanění / celková aktiva -0,02 -0,09 -0,06 

x3 – zisk před zdaněním+nákladové úroky / celková aktiva 0,00 -0,09 -0,07 

x4 – základní kapitál / celkové závazky 1,49 1,40 4,94 

x5 – tržby / celková aktiva 0,98 0,82 0,83 

Z-skóre 1,81 1,36 3,00 

Tabulka č. 13: Altmanův index finančního zdraví 88 

 

Z Altmanova indexu lze usoudit, že v roce 2007 se podnik nacházel v šedé zóně. 

Ovšem v roce 2008 se výrazně blížil k hranici 1,2, která poukazuje na vážné finanční 

problémy či dokonce případný následný bankrot. Díky ukazateli x4 v roce 2009,            

jehož výše je způsobena tím, že klesly závazky podniku a dá tedy předpokládat budoucí 

uspokojivá finanční situace podniku. 
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Graf č. 7: Vývoj Altmanova indexu finančního zdraví 89 

 
Na grafickém zachycení vývoje Altmanova indexu, který je v grafu č. 7, lze vidět 

znatelný propad v roce 2008, kdy se podnik blížil k bankrotu a v roce 2009 je možné 

vypozorovat rostoucí trend tohoto ukazatele, což je velmi pozitivní a dá se tedy 

předpokládat zlepšení vývoje finanční situace.   

 

 

                                                 
88 Zdroj: vlastní zpracování 
89 Zdroj: vlastní zpracování 
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3.6.2 Index IN05 

Podobně jako Z–skóre se index IN05 používá k zjištění finanční situace podniku, 

zejména jako ukazatele tvorby hodnoty. Po výpočet IN05 je použit vzorec č. 31. 

 

Index IN05 2007 2008 2009

x1 – celková aktiva / cizí zdroje 2,49 2,41 5,96 

x2 – zisk před zdaněním+nákladové úroky / nákladové úroky -0,02 -5,55 -7,90

x3 – zisk před zdaněním+nákladové úroky / celková aktiva 0,00 -0,09 -0,07

x4 – výnosy / celková aktiva 0,98 0,82 0,83 

x5 – oběžná aktiva / krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry 1,70 2,20 3,60 

IN05 0,68 0,10 0,69

Tabulka č. 14: Index IN05 90 

 
Podobně jako u Z–skóre je na indexu IN05 zřetelné, že hodnoty se nacházejí                      

pod bankrotní hranicí 0,9, obzvláště v roce 2008 byla hodnota 0,1, z čehož vyplývá 

minimální krůček od bankrotu. Na rostoucím podílu indexu IN05 má vliv ukazatel x1                 

a x5.  

 

U indexu x1, kde došlo k navýšení v roce 2009 oproti předcházejícímu období 2,5 krát. 

Je to způsobeno především úhradou závazků vůči matce a sesterským společnostem              

a také je to ovlivněno poklesem obratu, kdy dochází k nižšímu nákupu zboží, materiálů 

a tím pádem poklesu závazků z obchodních vztahů. U indexu x5 je zřejmé, že dochází 

k poklesu stavu zásob, pohledávek z obchodních vztahů a také se snížil stav peněz      

na bankovních účtech, ale především došlo k poklesu krátkodobých závazků 

z obchodních vztahů a také k poklesu bankovního úvěru, kde společnost v roce 2009 

měla poloviční bankovní úvěr než v roce 2008. 

 

Na vývoji indexu IN05, který je zachycen v grafu č. 8, lze vidět výrazný pokles v roce 

2008, po kterém následovalo v roce 2009 zlepšení a možnost tvorby hodnoty. 

 

                                                 
90 Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 8: Vývoj indexu IN05 91 

 
 
 
 
3.7 Zjištění zásadních nedostatků 
V této kapitole jsou popsány zásadní nedostatky, které byly zjištěny výpočty 

jednotlivých ukazatelů finanční analýzy pomocí VBA v letech 2007 – 2009                        

u společnosti ABC, a.s., které se staly podkladem pro zpracování části návrhové. 

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) byly ve sledovaných letech v záporných hodnotách, 

což poukazuje na neschopnost financovat běžnou činnost podniku. Výsledky této 

veličiny jsou ovlivněny zejména závazky vůči mateřské a sesterským společnostem. 

V roce 2007 byly krátkodobé závazky společnosti až 227 mil. Kč, z čehož tvořily právě 

závazky vůči mateřské společnosti přibližně 45 %. V následujícím roce 2008 podnik 

postupně hradil tyto závazky, čímž se ukazatel snížil o 128 tis. Tento ukazatel 

zaznamenal pokles i roce 2009, což poukazuje na další úhrady závazků. 

 

Zásoby ve společnosti od roku 2007 klesají. Přitom tyto zásoby ovlivňují ukazatele 

výsledkové ukazatele, ukazatel likvidity,  ale také aktivity, zejména obrat zásob a dobu 

obratu zásob.  

 

                                                 
91 Zdroj: vlastní zpracování 
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Z doby obratu zásob lze usoudit, že společnost nedostatečně využívá skladových zásob, 

tedy zásoby přechovává ve svém skladu velmi dlouhou dobu, nežli dojde k jejich 

zpracování. 

 

I obrat zásob poukazuje na velký objem skladových zásob a tedy dlouhá doba obratu, 

kdy pouze v nejlepším roku a to 2008 byla doba obratu až 155 dní, tedy skoro 2x               

se zásoba přeměnila v tržby od doby jejího naskladnění. 

 

Zásoby by tedy měla společnost nějakým způsobem zregulovat, protože vlivem 

externích skladů dochází k vysokým nákladům na skladování zásob. 

 

Likvidita podniku byla především v posledních sledovaných obdobích příliš vysoká,              

což poukazuje na to, že peněžní prostředky podniku jsou vázány v jednotlivých 

složkách majetku neefektivně.  

 

Z důvodu ve všech letech dosažené ztráty poukazuje ukazatel úrokového krytí                   

na neschopnost sledované společnosti platit nákladové úroky z dosažného výsledku 

hospodaření.  

 

Doba obratu závazků je vyšší nežli doba obratu pohledávek z obchodního styku. 

Z této skutečnosti vyplývá, že se společnost nachází v pozici příjemce „levného“ 

obchodního úvěru. Obecně platí, že se každá společnost snaží mít co nejdelší dobu 

obratu závazků (platit co nejpozději), takže pokud z toho nemají nějaký penále 

z prodlení, nebo pokud nehrozí dodavatelé vypovězením smluv, tak vyšší doba obratu 

závazků může být projevem pozitivního řízení závazků v oblasti finančního řízení 

podniku. Vývojová tendence DOZ se snižuje. U doby obratu pohledávek lze poukázat 

na zhoršenou platební morálku odběratelů. 

 

Obrat tržeb ve společnosti od roku 2007 výrazně klesá. V roce 2007 obrat tržeb tvořil 

539 mil. Kč a v roce v 2008 došlo k výraznému snížení až o 135 mil. Kč                        

v následujícím roce 2009 opět došlo k poklesu a tedy obrat tržeb byl pouze                      

349 mil. Kč. Tento obrat poukazuje na snížení prodejů vlastních výrobků a služeb,               

od kterých jsou ovlivněny zejména ukazatele aktivity a také ovlivňují již zmiňovaný 

obrat zásob.    



 

 56 

 

Nízké hodnoty u analýzy soustav ukazatelů poukazují, že společnost se nachází                  

v prvních dvou letech sledovaného období v šedé zóně. Má tedy určité finanční potíže             

a další vývoj nemusí být jasný.  

 

Altmanův index finančního (Z – skóre) zdraví zejména ovlivňují ukazatelé x2 a x3, 

tj. VH po zdanění / celková aktiva a (VH před zdaněním + nákladové úroky) / celková 

aktiva.  

 

Tyto ukazatelé jsou bezesporu za sledované období v záporných hodnotách,                      

což je způsobeno dosaženou ztrátou. V roce 2008 byl výsledek hospodaření dokonce - 

58 695 tis. Kč. 

 

I v případě Indexu IN05 jsou za nepříznivými hodnotami tohoto indexu ukazatelé x2              

a x3, které mají v čitateli již zmiňovaný záporný výsledek hospodaření před zdaněním a 

nákladovými úroky. Zejména v roce 2008 tyto ukazatele ovlivnily výrazně index IN05, 

který poukazoval na bankrot podniku. 
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4 Návrhy na zlepšení 
Tato kapitola reaguje na předchozí nedostatky společnosti ABC, a.s., které byly 

zjištěny výpočtem jednotlivých ukazatelů finanční analýzy, a obsahuje návrhy            

na zlepšení finanční situace společnosti. 

 

Společnost má problém s krytím svých krátkodobých závazků. Společnost by se měla 

snažit řídit své pohledávky vůči odběratelům tak, aby docházelo k jejich včasnému 

splácení. Tím by si zajistila peněžní prostředky pro úhradu svých krátkodobých 

závazků.  

 

Doporučením pro podnik je využít u pohledávek po splatnosti upomínkové 

dokumentace, následně pak případných splátkových kalendářů, penalizačních faktur a 

v případě umrtvené komunikace s obchodním partnerem pak využít pro získání 

peněžních prostředků jiných forem, jako je např. tzv. faktoring.  

 

Faktoring spočívá v tom, že banka odkoupí krátkodobé pohledávky před lhůtou 

splatnosti. Za tuto transakci si banka účtuje poplatek, a proto podnik musí nejprve 

zvážit, zda je pro ně faktoring výhodný a zda jim vůbec přinese zisk. Náklady na něj 

totiž logicky nesmí převýšit ziskovou marži. Naopak by měl faktoring spíše podniku 

pomoci získat peníze prodejem pohledávek a uhradit tak své největší závazky.  

 

Výši pohledávek je možné v podniku také ovlivňovat např. skrze tzv. skonto. Skonto 

představuje zvýhodněné platební podmínky, což se projeví v nižší platbě odběratele              

a to ve chvíli zaplacení odběratelem před datem splatnosti. Podnik sice poskytuje 

výhodnější ceny svým obchodním partnerům dle množství zboží, které odebírají, ale 

tato výhoda se podniku v některých případech nevyplácí. Z tohoto důvodu bych 

výhodnější cenu ponechal pouze do data splatnosti a posléze bych doporučil zařadit 

určité úroky z prodlení, jak je výše uvedeno. Tyto úroky by mohly být započítávány             

za každý den prodlení a jejich výše by mohla odpovídat ceně úroků obvyklých                   

a požadovaných svými dodavateli.  

 

Výši skonta doporučuji nastavit variabilně a v závislosti na počtu dní zbývajících               

do splatnosti pohledávky. 
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Výše uvedenými opatřeními by mohlo dojít ke snížení doby obratu. Snížením doby 

obratu pohledávek by potvrzovalo jejich dřívější zaplacení, čímž by se toto zlepšení 

pozitivně projevilo i na ukazateli čistých pohotových prostředků. Dále by se dřívější 

inkaso peněžních prostředků za pohledávky mohlo projevit i v lepší platební morálce 

vůči věřitelům podniku. 

 

Uskladnění zásob 

Společnost využívá zásoby, které jsou potřebné pro svoji výrobu, uskladněné částečně 

v jejím skladě, ale z důvodu malého prostoru společnost skladuje svůj materiál 

v externích skladech, které podstatně zvyšují náklady na uskladnění zásob společnosti.  

 

V kontextu s nedostatkem čistých pohotových prostředků se jeví jako vhodným 

řešením nadbytku zásob jejich prodej. Pokud by se společnosti podařilo najít kupce 

svých zásob, pak se jí jednak snížily skladovací náklady, navíc by společnost získala 

dodatečné peněžní prostředky na splacení svých závazků. Tento krok by tak měl hned 

dvojí pozitivní efekt – snížení nákladů na jedné straně a zvýšení peněžních prostředků 

na straně druhé. 

 

Společnost by měla zvážit i způsob tvorby svých zásob. Měla by klást důraz především 

na silnou provázanost tvorby zásob s uzavřenými smlouvami. Pokud bude tento vztah 

fungovat, pak firma své zásoby okamžitě spotřebuje na výrobu daných smluvních 

zakázek a nebudou jí tak vznikat nadbytečné zásoby na skladě. Z tohoto pohledu by 

společnost měla usilovat i o uzavírání dlouhodobých kontraktů, v rámci kterých bude 

od zákazníka jasně stanoveno požadované množství a společnost ABC, a.s. by si tak 

mohla vytvořit dlouhodobější plán výroby a tedy i potřebného stavu zásob.    

 

Dalším možným řešením je vytvoření nového skladového softwaru, který by řešil 

evidenci uskladněných zásob a také otázku v řízení zásob a přehledu peněžních toků.  

Tento software by měl také zajišťovat případné skladové nedostatky a skladní karty 

jednotlivého materiálu. Tímto softwarem by se měla zrychlit výroba, která by při 

získání nových zakázek zvýšila tržby. Toto řešení by vedlo k již zmiňovanému zvýšení 

obratu společnosti.  
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Propagace společnosti 

Dalším návrhem na zlepšení finanční situace podniku je propagace společnosti.               

Tato propagace by měla reagovat zejména na snížení tržby vlastních výrobků a služeb  

a také na výrazném poklesu obratu podniku. 

 

První věcí, kterou by měla společnost posílit v konkurenčním boji je reklama. Reklama 

je jakákoliv forma propagace služby, výrobku, společnosti, obchodní značky nebo 

myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Vhodná reklama by měla být 

nastavena tak, aby oslovila potencionální zákazníky a tím došlo ke zvýšení poptávky          

na trhu, jako je tvorba kvalitní značky podniku, tzn. zlepšit pověst firmy, vylepšit 

image, zlepšit distribuci a motivovat vlastní zaměstnance. Reklama může být televizní, 

novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Jako první možností může být 

zvolena například reklama v rozhlasu. 

 

Vzhledem k tomu, že daná společnost působí v Brně, měla by oslovit známé 

Jihomoravské rádiové stanice, které by měly přilákat potenciální zákazníky. Reklama         

v rádiích se určuje na dobu 30s s možností opakovaní reklamy několikrát denně.              

Pro zjištění nákladů na tyto reklamy, byla oslovena brněnská rádia s působností                

po jižní Moravě. 

 

Název rádia Délka reklamy Cena za reklamu 

KissHády 88,3 FM 30 sekund 980 – 1 260 Kč + DPH

Rádio Krokodýl 103 FM 30 sekund 900 Kč + DPH

Freerádio 30 sekund 600 – 800 Kč + DPH

Tabulka č. 15: Náklady reklamy v rádiu 92 

 

 

Z následující tabulky č. 15 lze usoudit, že tento způsob reklamy by se dal využít třeba 

měsíčně po čtyřech opakováních. Nejlepším způsobem by bylo oslovit zákazníky             

ve špičce (14-18 hod.) a to třeba každý týden jednou ve vybraný den. Tento způsob by 

zvýšil modelově náklady o 3 600,- Kč v případě Rádia Krokodýl. 

 

                                                 
92 Zdroj: vlastní zpracování 
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Dalším způsobem jak oslovit zákazníky, je reklama umístěná v novinách (akční leták). 

Tento způsob reklamy je opět vhodným řešení klesajícího obratu. Náklady                        

na novinovou reklamu jsou zachyceny v tabulce č. 16.  

 

Název novin Rozměr reklamy Cena za reklamu 

Brněnský deník Metro 121 x 60 mm 7 350 – 9 120 Kč + DPH 

Mladá Fronta Sedmička 141 x 109 mm 5 780 Kč + DPH

Lidové noviny 141 x 109 mm 27 400 – 33 000 Kč + DPH

Mladá Fronta DNES 141 x 109 mm 64 740 – 80 760 Kč + DPH

Tabulka č. 16: Náklady reklamy v novinách 93 

 
Společnost by měla zvážit reklamu zejména v prvních dvou denících zachycených 

v tabulce č. 16. Jedná se o brněnské deníky, které jsou pro čtenáře zcela zdarma 

publikované a běžně dostupné. Reklamu tedy uvidí mnoho uživatelů a jejich nákladové 

zatížení podniku by u těchto deníků představovalo cca 25 000 Kč při stejném 

publikování jako bylo navrhnuto u rádiové reklamy. 

 

Dalším způsobem, jak by společnost mohla získat nové zákazníky, jsou přehledné 

webové stránky. Společnost sice vlastní webové stránky, které poskytují zákazníkům 

základní informace o společnosti, ale tyto stránky jsou celkem nepřehledné a postrádají 

určité designové prvky. Z tohoto důvodu bych společnosti doporučil vylepšit jejich 

vlastní webové stránky. Mělo by se jednat zejména o změnu rozložení stránek, přidat 

nějaké orientační prvky a popřípadě využít jiné technologie jakou můžou být 

kaskádové styly (css) či dokonalou grafikou v podobě flash animace.  

 

V dnešní době je důležité kromě vzhledu stránek i to, aby dané stránky byly vidět 

v různých internetových vyhledávačích a tedy přilákaly zákazníky. Proto je nezbytně 

nutné využít technologii SEO (Search Engine Optimization), která vytváří a upravuje 

webové stránky tak, aby jejich forma a obsah byly použitelné pro automatické 

zpracování internetových vyhledávačů. Použitím SEO metodiky budou stránky mít 

vyšší pozici při vyhledávaní a tedy přilákají mnohem více zákazníků. Dále by bylo 

                                                 
93 Zdroj: vlastní zpracování 
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vhodné zařadit již zmiňované stránky na internetové katalogy a seznamů,                      

např. www.seznam.cz. 

 

Po vylepšení webových stránek, by měla společnost zvážit, provozovaní internetového 

obchodu, který by do jisté míry zvýšil tržby společnosti. Tato problematika by mohla 

sloužit jako téma pro zpracování bakalářské práce pro budoucí studenty.  

 

Tato propagace je zaměřená na již zmiňovaný pokles tržeb. Oslovení nových zákazníků 

by měl vést ke zvýšení obratu a také ke zvýšení zisku společnosti, který je ve 

sledovaných letech záporný. U nových zákazníků by však v souvislosti s výše řešeným 

doporučením řízení pohledávek měla společnost nastavit kratší dobu splatnosti 

pohledávek.  
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Závěr 
Tato bakalářská práce byla orientovaná na hodnocení finanční situace podniku a jeho 

zajištění informačním systémem. Finanční situace byla posuzována v období let        

2007 – 2009 u společnosti ABC, a.s. 

 

V první části této práce byly popsány teoretická východiska finanční analýzy, podrobné 

seznámení se s jednotlivými ukazateli a metodami finanční analýzy. Tato teoretická 

východiska sloužily jako podklad pro výpočet jednotlivých ukazatelů finanční analýzy, 

které byly vypočítány pomocí jazyka Visual Basic for Applications. 

 

V praktické části byly na základě vypočtených ukazatelů finanční analýzy 

vyhodnoceny a posouzeny zásadní nedostatky společnosti, na které reaguje autor 

bakalářská práce návrhy na zlepšení finanční situace společnosti. Tyto návrhy na 

zlepšení by měla společnost nejen zvážit, ale také se jimi inspirovat v následujících 

letech. 

 

Přínosem bakalářské práce je především zpracování jednotlivých ukazatelů finanční 

analýzy prostřednictvím zmiňovaného jazyka VBA, který je levný, ekonomicky 

nezatíží náklady, je snadný na údržbu, a také je lehce pochopitelný a šetří práci 

podniku.  

 

Uživatel, který bude zpracovávat danou problematiku podniku, může pro vlastní 

inspiraci použít zdrojový kód umístěný v příloze této práce. Stejně tak může sloužit 

zpracování teoretické části, která se může stát podkladem další práce. Uživatel má tedy 

k dispozici zdrojový kód plus informace potřebné k dané problematice, s kterými může 

ověřit problematiku dané práce. 
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Příloha č. 1: Rozvaha společnosti v letech 2007 – 2009. 
Aktiva k 31.12. daného roku [v tis. Kč] 2007 2008 2009 
AKTIVA CELKEM  622866 555060 423263
Dlouhodobý majetek 178743 175750 159513
Dlouhodobý nehmotný majetek 7545 15013 14935
Software 1017 13783 14747
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 188
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 6528 1230 0
Dlouhodobý hmotný majetek 170834 160373 144214
Pozemky 15803 15803 15553
Stavby 89381 87873 86608
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 64925 55639 41545
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 725 1058 508
Dlouhodobý finanční majetek 364 364 364
Podíly v ovládaných a řízených osobách 364 364 364
Oběžná aktiva  420398 363123 256056
Zásoby  210571 182714 138630
Materiál 113277 101111 76810
Nedokončená výroba a polotovary 18335 19800 15301
Výrobky 41049 28713 15036
Zboží 37801 32477 31395
Poskytnuté zálohy na zásoby 109 613 88
Dlouhodobé pohledávky 0 7231 13138
Odložená daňová pohledávka 0 7231 13138
Krátkodobé pohledávky  163986 102217 70649
Pohledávky z obchodních vztahů 157142 90888 52741
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 4758 12712
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 1702 0 1434
Stát - daňové pohledávky 0 2509 1025
Krátkodobé poskytnuté zálohy 1050 1309 0
Dohadné účty aktivní 1446 107 0
Jiné pohledávky 2646 2646 2737
Krátkodobý finanční majetek 45841 70961 33639
Peníze 580 293 221
Účty v bankách 45261 70668 33418
Časové rozlišení  23725 16187 7694
Náklady příštích období  23725 16187 7694
Pasiva k 31.12. daného roku [v tis. Kč] 2007 2008 2009 
PASIVA CELKEM  622866 555060 423263
Vlastní kapitál  372847 323991 351064
Základní kapitál 119235 119235 119235
Základní kapitál 119235 119235 119235
Kapitálové fondy 279650 279650 332520
Ostatní kapitálové fondy 279650 279650 332520
Výsledek hospodaření minulých let  -11361 -26038 -74894
Neuhrazená ztráta minulých let -11361 -26038 -74894
Výsledek hospodaření běžného účetního období -14677 -48856 -25797
Cizí zdroje  249870 230645 71075
Dlouhodobé závazky  2608 65697 0
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 65697 0
Odložený daňový závazek 2608 0 0
Krátkodobé závazky  227262 124948 44234
Závazky z obchodních vztahů 76612 61927 31657
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 136110 47683 0
Závazky k zaměstnancům 4271 4005 2620
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1740 1741 1412
Stát - daňové závazky a dotace 1784 415 296
Krátkodobé přijaté zálohy 26 807 218
Dohadné účty pasivní  6691 8320 7937
Jiné závazky 28 50 94
Bankovní úvěry a výpomoci 20000 40000 26841
Krátkodobé bankovní úvěry  20000 40000 26841
Časové rozlišení  149 424 1124
Výnosy příštích období  149 424 1124

 
 

 
 



 

  

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti v letech 2007 – 2009. 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12. daného roku [v tis. Kč] 2007 2008 2009 
Tržby za prodej zboží  110502 116883 80189
Náklady vynaložené na prodané zboží 76872 81930 64398
Obchodní marže 33630 34953 15791
Výkony 406808 278066 235799
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 396524 276722 252295
Změna stavu zásob vlastní činnosti 4733 -3201 -19493
Aktivace 5551 4545 2997
Výkonová spotřeba 371116 265276 201634
Spotřeba materiálu a energie 291239 199853 152077
Služby 79877 65423 49557
Přidaná hodnota 69322 47743 49956
Osobní náklady 88931 78555 63830
Mzdové náklady 65570 57586 48896
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 22774 19840 14755
Sociální náklady 587 1129 179
Daně a poplatky 573 306 217
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20662 21453 18977
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  73567 30004 17369
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  44058 1484 553
Tržby z prodeje materiálu 29509 28520 16816
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 25852 22825 12129
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 786 1033 264
Prodaný materiál 25066 21792 11865
Zvýšení / snížení rezerv a opravných položek v provozní oblasti -2615 -575 1281
Ostatní provozní výnosy 6858 4393 3264
Ostatní provozní náklady 11246 7460 2259
Provozní výsledek hospodaření 5098 -47884 -28104
Zvýšení / snížení rezerv a opravných položek v finanční oblasti 5077 0 0
Výnosové úroky 745 992 916
Nákladové úroky 12793 8955 3561
Ostatní finanční výnosy 14784 23172 13894
Ostatní finanční náklady 15863 26020 14849
Finanční výsledek hospodaření -18204 -10811 -3600
Daň z příjmů za běžnou činnost  1571 -9839 -5907
-odložená 1571 -9839 -5907
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -14677 -48856 -25797
Výsledek hospodaření za účetní období -14677 -48856 -25797
Výsledek hospodaření před zdaněním -13106 -58695 -31704

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Příloha č. 3: Zdrojový kód VBA pro výpočet ukazatelů finanční analýzy 
'Výpočet Horizontální Analýza aktiv 
m = 2 
For i = 2 To 36 
    If ComboBox1.Value = "2009/2008" Then 
        Select Case i 
        Case 2, 3, 4, 8, 13, 15, 16, 22, 24, 32, 35 
         m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("B" & m) = Worksheets("Aktiva").Range("D" & i) - 
Worksheets("Aktiva").Range("C" & i) 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("D" & m) = ((Worksheets("Aktiva").Range("D" & i) - 
Worksheets("Aktiva").Range("C" & i)) / Worksheets("Aktiva").Range("C" & i)) * 100 
        Case Else 
        End Select 
   
  Else 
        If ComboBox1.Value = "2008/2007" Then 
            Select Case i 
            Case 2, 3, 4, 8, 13, 15, 16, 22, 24, 32, 35 
             m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("C" & m) = Worksheets("Aktiva").Range("C" & i) -  
Worksheets("Aktiva").Range("B" & i) 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("E" & m) = ((Worksheets("Aktiva").Range("C" & i) - 
Worksheets("Aktiva").Range("B" & i)) / Worksheets("Aktiva").Range("B" & i)) * 100 
            Case Else 
            End Select 
                         
        End If 
        End If 
 Next i 
 
'Výpočet Horizontální Analýza pasiv 
m = 15 
For i = 2 To 28 
        If ComboBox1.Value = "2009/2008" Then 
               Select Case i 
               Case 2, 3, 4, 6, 11, 12, 15, 24, 27 
               m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("B" & m) = Worksheets("Pasiva").Range("D" & i) - 
Worksheets("Pasiva").Range("C" & i) 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("D" & m) = ((Worksheets("Pasiva").Range("D" & i) - 
Worksheets("Pasiva").Range("C" & i)) / Worksheets("Pasiva").Range("C" & i)) * 100 
                
               Case 8, 10 
               m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("B" & m) = (Worksheets("Pasiva").Range("D" & i)) + 
(Worksheets("Pasiva").Range("C" & i)) 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("D" & m) = (((Worksheets("Pasiva").Range("D" & i)) + 
(Worksheets("Pasiva").Range("C" & i))) / Worksheets("Pasiva").Range("C" & i)) * -100 
                Case Else 
                End Select 
    Else 
        If ComboBox1.Value = "2008/2007" Then 
                       Select Case i 
                       Case 2, 3, 4, 6, 11, 12, 15, 24, 27 
                       m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("C" & m) = Worksheets("Pasiva").Range("C" & i) - 
Worksheets("Pasiva").Range("B" & i) 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("E" & m) = ((Worksheets("Pasiva").Range("C" & i) - 
Worksheets("Pasiva").Range("B" & i)) / Worksheets("Pasiva").Range("B" & i)) * 100 
                      Case 8, 10 
                       m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("C" & m) = (Worksheets("Pasiva").Range("C" & i)) + 
(Worksheets("Pasiva").Range("B" & i)) 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("E" & m) = (((Worksheets("Pasiva").Range("C" & i)) + 
(Worksheets("Pasiva").Range("B" & i))) / Worksheets("Pasiva").Range("C" & i)) * -100 
                        Case Else 
                        End Select 
                        End If 
    End If 
Next i 
        
 
 
 



 

  

'Výpočet Horizontální Analýzy VZZ 
     m = 28 
    For i = 2 To 39 
    If ComboBox1.Value = "2009/2008" Then 
        Select Case i 
        Case 2, 5, 13, 9, 19 
        m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("B" & m) = Worksheets("VZZ").Range("D" & i) - 
Worksheets("VZZ").Range("C" & i) 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("D" & m) = ((Worksheets("VZZ").Range("D" & i) - 
Worksheets("VZZ").Range("C" & i)) / Worksheets("VZZ").Range("C" & i)) * 100 
          Case 28, 34, 38 
          m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("B" & m) = Worksheets("VZZ").Range("D" & i) + 
Worksheets("VZZ").Range("C" & i) 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("D" & m) = ((Worksheets("VZZ").Range("D" & i) + 
Worksheets("VZZ").Range("C" & i)) / Worksheets("VZZ").Range("C" & i)) * -100 
        Case Else 
        End Select 
    Else 
        If ComboBox1.Value = "2008/2007" Then 
            Select Case i 
            Case 2, 5, 9, 13, 19 
            m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("C" & m) = Worksheets("VZZ").Range("C" & i) - 
Worksheets("VZZ").Range("B" & i) 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("E" & m) = ((Worksheets("VZZ").Range("C" & i) - 
Worksheets("VZZ").Range("B" & i)) / Worksheets("VZZ").Range("B" & i)) * 100 
            Case 28 
            m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("C" & m) = Worksheets("VZZ").Range("C" & i) - 
Worksheets("VZZ").Range("B" & i) 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("E" & m) = ((Worksheets("VZZ").Range("C" & i) - 
Worksheets("VZZ").Range("B" & i)) / Worksheets("VZZ").Range("B" & i)) * 100 
            Case 34, 38 
            m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("C" & m) = Worksheets("VZZ").Range("C" & i) + 
Worksheets("VZZ").Range("B" & i) Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("E" & m) = 
((Worksheets("VZZ").Range("C" & i) + Worksheets("VZZ").Range("B" & i)) / Worksheets("VZZ").Range("B" & i)) * -100 
            Case Else 
            End Select 
            End If 
    End If 
Next i 
 
'Výpočet Vertikální Analýzy Aktiv,Pasiv a VZZ 
m = 1 
mp = 13 
mpp = 25 
For i = 2 To 38 
    If ComboBox2.Value = "2009" Then 
       Select Case i 
        Case 2, 3, 4, 8, 13, 15, 16, 22, 24, 32, 35 
         m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("H" & m) = (Worksheets("Aktiva").Range("D" & i) / 
Worksheets("Aktiva").Range("D2")) * 100 
        Case Else 
       End Select 
         
       Select Case i 
        Case 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 24, 27 
        mp = mp + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("H" & mp) = (Worksheets("Pasiva").Range("D" & i) / 
Worksheets("Pasiva").Range("D2")) * 100 
        Case Else 
        End Select 
     
       Select Case i 
        Case 2, 5, 9, 13, 19, 28, 34, 38 
        mpp = mpp + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("H" & mpp) = (Worksheets("VZZ").Range("D" & i) / obrat) * 100 
        Case Else 
       End Select 
    Else 
        If ComboBox2.Value = "2008" Then 
       Select Case i 



 

  

        Case 2, 3, 4, 8, 13, 15, 16, 22, 24, 32, 35 
        m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("I" & m) = (Worksheets("Aktiva").Range("C" & i) / 
Worksheets("Aktiva").Range("C2")) * 100 
        Case Else 
       End Select 
             
       Select Case i 
        Case 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 24, 27 
        mp = mp + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("I" & mp) = (Worksheets("Pasiva").Range("C" & i) / 
Worksheets("Pasiva").Range("C2")) * 100 
        Case Else 
       End Select 
     
       Select Case i 
        Case 2, 5, 9, 13, 19, 28, 34, 38 
        mpp = mpp + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("I" & mpp) = (Worksheets("VZZ").Range("C" & i) / obrat) * 100 
        Case Else 
       End Select 
     
        Else 
        If ComboBox2.Value = "2007" Then 
       Select Case i 
        Case 2, 3, 4, 8, 13, 15, 16, 22, 24, 32, 35 
        m = m + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("J" & m) = (Worksheets("Aktiva").Range("B" & i) / 
Worksheets("Aktiva").Range("B2")) * 100 
        Case Else 
       End Select 
               Select Case i 
        Case 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 24, 27 
        mp = mp + 1 
       Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("J" & mp) = (Worksheets("Pasiva").Range("B" & i) / 
Worksheets("Pasiva").Range("B2")) * 100 
        Case Else 
       End Select 
         Select Case i 
        Case 2, 5, 9, 13, 19, 28, 34, 38 
        mpp = mpp + 1 
Worksheets("Analýza absolutních ukazatelů").Range("J" & mpp) = (Worksheets("VZZ").Range("B" & i) / obrat) * 100 
        Case Else 
        End Select 
        End If 
        End If 
        End If 
 Next i 
' m . . . proměnná pro výpočet aktiv,  mp . . . proměnná pro výpočet pasiv, mpp . . . proměnná pro výpočet VZZ 
 
'Výpočet rozdílových ukazatelů 
If ComboBox1.Value = "" Then 
MsgBox ("Pro vypocet musi byt zadan rok "), vbCritical 
End If 
 
If ComboBox1.Value = "2007" Then 
Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("B2") = Worksheets("Aktiva").Range("B15") - 
Worksheets("Pasiva").Range("B15") 
Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("B3") = (Worksheets("Pasiva").Range("B3") + 
Worksheets("Pasiva").Range("B12")) - Worksheets("Aktiva").Range("B3") 
Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("B6") = Worksheets("Aktiva").Range("B32") - 
Worksheets("Pasiva").Range("B15") 
Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("B9") = (Worksheets("Aktiva").Range("B15") - 
Worksheets("Aktiva").Range("B16")) - Worksheets("Pasiva").Range("B15") 
TextBox1.Value = Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("B2") & " tis.Kč" 
TextBox2.Value = Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("B3") & " tis.Kč" 
TextBox3.Value = Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("B6") & " tis.Kč" 
TextBox4.Value = Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("B9") & " tis.Kč" 
Else 
If ComboBox1.Value = "2008" Then 
Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("C2") = Worksheets("Aktiva").Range("C15") - 
Worksheets("Pasiva").Range("C15") 
Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("C3") = (Worksheets("Pasiva").Range("C3") + 
Worksheets("Pasiva").Range("C12")) - Worksheets("Aktiva").Range("C3") 
Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("C6") = Worksheets("Aktiva").Range("C32") - 
Worksheets("Pasiva").Range("C15") 



 

  

Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("C9") = (Worksheets("Aktiva").Range("C15") - 
Worksheets("Aktiva").Range("C16")) - Worksheets("Pasiva").Range("C15") 
TextBox1.Value = Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("C2") & " tis.Kč" 
TextBox2.Value = Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("C3") & " tis.Kč" 
TextBox3.Value = Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("C6") & " tis.Kč" 
TextBox4.Value = Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("C9") & " tis.Kč" 
Else 
If ComboBox1.Value = "2009" Then 
Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("D2") = Worksheets("Aktiva").Range("D15") - 
Worksheets("Pasiva").Range("D15") 
Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("D3") = (Worksheets("Pasiva").Range("D3") + 
Worksheets("Pasiva").Range("D12")) - Worksheets("Aktiva").Range("D3") 
Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("D6") = Worksheets("Aktiva").Range("D32") - 
Worksheets("Pasiva").Range("D15") 
Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("D9") = (Worksheets("Aktiva").Range("D15") - 
Worksheets("Aktiva").Range("D16")) - Worksheets("Pasiva").Range("D15") 
TextBox1.Value = Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("D2") & " tis.Kč" 
TextBox2.Value = Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("D3") & " tis.Kč" 
TextBox3.Value = Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("D6") & " tis.Kč" 
TextBox4.Value = Worksheets("Analýza rozdílových ukazatelů").Range("D9") & " tis.Kč" 
End If 
End If 
End If 
 
'Výpočet ukazatelů likvidity 
If ComboBox1.Value = "" Then 
MsgBox ("Pro vypocet musi byt zadan rok "), vbCritical 
End If 
 
If ComboBox1.Value = "2007" Then 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("B2") = Worksheets("Aktiva").Range("B32") / 
(Worksheets("Pasiva").Range("B15") + Worksheets("Pasiva").Range("B24")) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("B3") = (Worksheets("Aktiva").Range("B15") - 
Worksheets("Aktiva").Range("B16")) / (Worksheets("Pasiva").Range("B15") + Worksheets("Pasiva").Range("B24")) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("B4") = Worksheets("Aktiva").Range("B15") / 
(Worksheets("Pasiva").Range("B15") + Worksheets("Pasiva").Range("B24")) 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("B2"), 2) 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("B3"), 2) 
TextBox3.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("B4"), 2) 
Else 
If ComboBox1.Value = "2008" Then 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("C2") = Worksheets("Aktiva").Range("C32") / 
(Worksheets("Pasiva").Range("C15") + Worksheets("Pasiva").Range("C25")) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("C3") = (Worksheets("Aktiva").Range("C15") - 
Worksheets("Aktiva").Range("C16")) / (Worksheets("Pasiva").Range("C15") + Worksheets("Pasiva").Range("C25")) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("C4") = Worksheets("Aktiva").Range("C15") / 
(Worksheets("Pasiva").Range("C15") + Worksheets("Pasiva").Range("C25")) 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("C2"), 2) 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("C3"), 2) 
TextBox3.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("C4"), 2) 
Else 
If ComboBox1.Value = "2009" Then 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("D2") = Worksheets("Aktiva").Range("D32") / 
(Worksheets("Pasiva").Range("D15") + Worksheets("Pasiva").Range("D25")) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("D3") = (Worksheets("Aktiva").Range("D15") - 
Worksheets("Aktiva").Range("D16")) / (Worksheets("Pasiva").Range("D15") + Worksheets("Pasiva").Range("D25")) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("D4") = Worksheets("Aktiva").Range("D15") / 
(Worksheets("Pasiva").Range("D15") + Worksheets("Pasiva").Range("D25")) 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("D2"), 2) 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("D3"), 2) 
TextBox3.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("D4"), 2) 
End If 
End If 
End If 
 
'Výpočet ukazatelů rentability 
If ComboBox1.Value = "" Then 
MsgBox ("Pro vypocet musi byt zadan rok "), vbCritical 
End If 
 
If ComboBox1.Value = "2007" Then 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H2") = (Worksheets("VZZ").Range("B39") + 
Worksheets("VZZ").Range("B31")) / Worksheets("Aktiva").Range("B2") 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H3") = Worksheets("VZZ").Range("B37") / 
Worksheets("Pasiva").Range("B3") 



 

  

Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H4") = (Worksheets("VZZ").Range("B37") + 
Worksheets("VZZ").Range("B31")) / (Worksheets("Pasiva").Range("B3") + Worksheets("Pasiva").Range("B12")) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H5") = Worksheets("VZZ").Range("B37") / 
(Worksheets("VZZ").Range("B2") + Worksheets("VZZ").Range("B6") + Worksheets("VZZ").Range("B19")) 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H2"), 2) 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H3"), 2) 
TextBox3.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H4"), 2) 
TextBox4.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H5"), 2) 
 
Else 
If ComboBox1.Value = "2008" Then 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I2") = (Worksheets("VZZ").Range("C39") + 
Worksheets("VZZ").Range("C31")) / Worksheets("Aktiva").Range("C2") 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I3") = Worksheets("VZZ").Range("C37") / 
Worksheets("Pasiva").Range("C3") 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I4") = (Worksheets("VZZ").Range("C37") + 
Worksheets("VZZ").Range("C31")) / (Worksheets("Pasiva").Range("C3") + Worksheets("Pasiva").Range("C12")) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I5") = Worksheets("VZZ").Range("C37") / 
(Worksheets("VZZ").Range("C2") + Worksheets("VZZ").Range("C6") + Worksheets("VZZ").Range("C19")) 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I2"), 2) 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I3"), 2) 
TextBox3.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I4"), 2) 
TextBox4.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I5"), 2) 
 
Else 
If ComboBox1.Value = "2009" Then 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J2") = (Worksheets("VZZ").Range("D39") + 
Worksheets("VZZ").Range("D31")) / Worksheets("Aktiva").Range("D2") 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J3") = Worksheets("VZZ").Range("D37") / 
Worksheets("Pasiva").Range("D3") 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J4") = (Worksheets("VZZ").Range("D37") + 
Worksheets("VZZ").Range("D31")) / (Worksheets("Pasiva").Range("D3") + Worksheets("Pasiva").Range("D12")) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J5") = Worksheets("VZZ").Range("D37") / 
(Worksheets("VZZ").Range("D2") + Worksheets("VZZ").Range("D6") + Worksheets("VZZ").Range("D19")) 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J2"), 2) 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J3"), 2) 
TextBox3.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J4"), 2) 
TextBox4.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J5"), 2) 
End If 
End If 
End If 
 
'Výpočet ukazatelù zadluženosti 
If ComboBox1.Value = "" Then 
MsgBox ("Pro vypocet musi byt zadan rok "), vbCritical 
End If 
 
If ComboBox1.Value = "2007" Then 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("B11") = Worksheets("Pasiva").Range("B11") / 
Worksheets("Aktiva").Range("B2") 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("B12") = (Worksheets("Pasiva").Range("B11") - 
Worksheets("Pasiva").Range("B12")) / Worksheets("Aktiva").Range("B2") 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("B13") = Worksheets("Pasiva").Range("B12") / 
Worksheets("Aktiva").Range("B2") 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("B14") = Worksheets("Pasiva").Range("B11") / 
Worksheets("Pasiva").Range("B3") 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("B15") = (Worksheets("VZZ").Range("B39") + 
Worksheets("VZZ").Range("B31")) / Worksheets("VZZ").Range("B31") 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("B11"), 2) & " %" 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("B12"), 2) & " %" 
TextBox3.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("B13"), 2) & " %" 
TextBox4.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("B14"), 2) & " %" 
TextBox5.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("B15"), 2) 
Else 
If ComboBox1.Value = "2008" Then 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("C11") = Worksheets("Pasiva").Range("C11") / 
Worksheets("Aktiva").Range("C2") 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("C12") = (Worksheets("Pasiva").Range("C11") - 
Worksheets("Pasiva").Range("C12")) / Worksheets("Aktiva").Range("C2") 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("C13") = Worksheets("Pasiva").Range("C12") / 
Worksheets("Aktiva").Range("C2") 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("C14") = Worksheets("Pasiva").Range("C11") / 
Worksheets("Pasiva").Range("C3") 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("C15") = (Worksheets("VZZ").Range("C39") + 
Worksheets("VZZ").Range("C31")) / Worksheets("VZZ").Range("C31") 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("C11"), 2) & " %" 



 

  

TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("C12"), 2) & " %" 
TextBox3.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("C13"), 2) & " %" 
TextBox4.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("C14"), 2) & " %" 
TextBox5.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("C15"), 2) 
Else 
If ComboBox1.Value = "2009" Then 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("D11") = Worksheets("Pasiva").Range("D11") / 
Worksheets("Aktiva").Range("D2") 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("D12") = (Worksheets("Pasiva").Range("D11") - 
Worksheets("Pasiva").Range("D12")) / Worksheets("Aktiva").Range("D2") 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("D13") = Worksheets("Pasiva").Range("D12") / 
Worksheets("Aktiva").Range("D2") 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("D14") = Worksheets("Pasiva").Range("D11") / 
Worksheets("Pasiva").Range("D3") 
Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("D15") = (Worksheets("VZZ").Range("D39") + 
Worksheets("VZZ").Range("D31")) / Worksheets("VZZ").Range("D31") 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("D11"), 2) & " %" 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("D12"), 2) & " %" 
TextBox3.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("D13"), 2) & " %" 
TextBox4.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("D14"), 2) & " %" 
TextBox5.Value = Round(Worksheets("Analýza pomìrových ukazatelù").Range("D15"), 2) 
End If 
End If 
End If 
 
'Výpočet ukazatelů aktivity 
If ComboBox1.Value = "" Then 
MsgBox ("Pro vypocet musi byt zadan rok "), vbCritical 
End If 
 
If ComboBox1.Value = "2007" Then 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H11") = (Worksheets("VZZ").Range("B2") + 
Worksheets("VZZ").Range("B6") + Worksheets("VZZ").Range("B19")) / Worksheets("Aktiva").Range("B2") 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H12") = (Worksheets("VZZ").Range("B2") + 
Worksheets("VZZ").Range("B6") + Worksheets("VZZ").Range("B19")) / Worksheets("Aktiva").Range("B3") 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H13") = (Worksheets("VZZ").Range("B2") + 
Worksheets("VZZ").Range("B6") + Worksheets("VZZ").Range("B19")) / Worksheets("Aktiva").Range("B16") 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H14") = Worksheets("Aktiva").Range("B16") / 
((Worksheets("VZZ").Range("B2") + Worksheets("VZZ").Range("B6") + Worksheets("VZZ").Range("B19")) / 360) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H15") = Worksheets("Aktiva").Range("B24") / 
((Worksheets("VZZ").Range("B2") + Worksheets("VZZ").Range("B6") + Worksheets("VZZ").Range("B19")) / 360) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H16") = Worksheets("Pasiva").Range("B15") / 
(Worksheets("VZZ").Range("B9") / 360) 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H11"), 2) 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H12"), 2) 
TextBox3.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H13"), 2) 
TextBox4.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H14"), 2) 
TextBox5.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H15"), 2) 
TextBox6.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("H16"), 2) 
Else 
If ComboBox1.Value = "2008" Then 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I11") = (Worksheets("VZZ").Range("C2") + 
Worksheets("VZZ").Range("C6") + Worksheets("VZZ").Range("C19")) / Worksheets("Aktiva").Range("C2") 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I12") = (Worksheets("VZZ").Range("C2") + 
Worksheets("VZZ").Range("C6") + Worksheets("VZZ").Range("C19")) / Worksheets("Aktiva").Range("C3") 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I13") = (Worksheets("VZZ").Range("C2") + 
Worksheets("VZZ").Range("C6") + Worksheets("VZZ").Range("C19")) / Worksheets("Aktiva").Range("C16") 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I14") = Worksheets("Aktiva").Range("C16") / 
((Worksheets("VZZ").Range("C2") + Worksheets("VZZ").Range("C6") + Worksheets("VZZ").Range("C19")) / 360) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I15") = Worksheets("Aktiva").Range("C24") / 
((Worksheets("VZZ").Range("C2") + Worksheets("VZZ").Range("C6") + Worksheets("VZZ").Range("C19")) / 360) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I16") = Worksheets("Pasiva").Range("C15") / 
(Worksheets("VZZ").Range("C9") / 360) 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I11"), 2) 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I12"), 2) 
TextBox3.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I13"), 2) 
TextBox4.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I14"), 2) 
TextBox5.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I15"), 2) 
TextBox6.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("I16"), 2) 
Else 
If ComboBox1.Value = "2009" Then 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J11") = (Worksheets("VZZ").Range("D2") + 
Worksheets("VZZ").Range("D6") + Worksheets("VZZ").Range("D19")) / Worksheets("Aktiva").Range("D2") 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J12") = (Worksheets("VZZ").Range("D2") + 
Worksheets("VZZ").Range("D6") + Worksheets("VZZ").Range("D19")) / Worksheets("Aktiva").Range("D3") 



 

  

Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J13") = (Worksheets("VZZ").Range("D2") + 
Worksheets("VZZ").Range("D6") + Worksheets("VZZ").Range("D19")) / Worksheets("Aktiva").Range("D16") 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J14") = Worksheets("Aktiva").Range("D16") / 
((Worksheets("VZZ").Range("D2") + Worksheets("VZZ").Range("D6") + Worksheets("VZZ").Range("D19")) / 360) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J15") = Worksheets("Aktiva").Range("D24") / 
((Worksheets("VZZ").Range("D2") + Worksheets("VZZ").Range("D6") + Worksheets("VZZ").Range("D19")) / 360) 
Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J16") = Worksheets("Pasiva").Range("D15") / 
(Worksheets("VZZ").Range("D9") / 360) 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J11"), 2) 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J12"), 2) 
TextBox3.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J13"), 2) 
TextBox4.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J14"), 2) 
TextBox5.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J15"), 2) 
TextBox6.Value = Round(Worksheets("Analýza poměrových ukazatelů").Range("J16"), 2) 
End If 
End If 
End If 
 
'Výpočet Altmanova indexu finančního zdraví a Indexu IN05 
If ComboBox1.Value = "" Then 
MsgBox ("Pro vypocet musi byt zadan rok "), vbCritical 
End If 
 
If ComboBox1.Value = "2007" Then 
x1 = (Worksheets("Aktiva").Range("B15") - Worksheets("Pasiva").Range("B15")) / Worksheets("Aktiva").Range("B2") 
x2 = Worksheets("VZZ").Range("B37") / Worksheets("Aktiva").Range("B2") 
x3 = (Worksheets("VZZ").Range("B39") + Worksheets("VZZ").Range("B31")) / Worksheets("Aktiva").Range("B2") 
x4 = Worksheets("Pasiva").Range("B3") / Worksheets("Pasiva").Range("B11") 
x5 = (Worksheets("VZZ").Range("B2") + Worksheets("VZZ").Range("B5") + Worksheets("VZZ").Range("B19") + 
Worksheets("VZZ").Range("B26") + Worksheets("VZZ").Range("B30") + Worksheets("VZZ").Range("B32")) / 
Worksheets("Aktiva").Range("B2") 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B2") = x1 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B3") = x2 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B4") = x3 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B5") = x4 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B6") = x5 
 
y1 = Worksheets("Aktiva").Range("B2") / Worksheets("Pasiva").Range("B11") 
y2 = (Worksheets("VZZ").Range("B39") + Worksheets("VZZ").Range("B31")) / Worksheets("VZZ").Range("B31") 
y3 = (Worksheets("VZZ").Range("B39") + Worksheets("VZZ").Range("B31")) / Worksheets("Aktiva").Range("B2") 
y4 = (Worksheets("VZZ").Range("B2") + Worksheets("VZZ").Range("B5") + Worksheets("VZZ").Range("B19") + 
Worksheets("VZZ").Range("B26") + Worksheets("VZZ").Range("B30") + Worksheets("VZZ").Range("B32")) / 
Worksheets("Aktiva").Range("B2") 
y5 = Worksheets("Aktiva").Range("B15") / (Worksheets("Pasiva").Range("B15") + Worksheets("Pasiva").Range("B25")) 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B12") = y1 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B13") = y2 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B14") = y3 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B15") = y4 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B16") = y5 
 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B7") = 0.717 * x1 + 0.847 * x2 + 3.107 * x3 + 0.42 * x4 + 0.998 * x5 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B7"), 2) 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B17") = 0.13 * y1 + 0.04 * y2 + 3.97 * y3 + 0.21 * y4 + 0.09 * y5 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("B17"), 2) 
 
Else 
If ComboBox1.Value = "2008" Then 
x1 = (Worksheets("Aktiva").Range("C15") - Worksheets("Pasiva").Range("C15")) / Worksheets("Aktiva").Range("C2") 
x2 = Worksheets("VZZ").Range("C37") / Worksheets("Aktiva").Range("C2") 
x3 = (Worksheets("VZZ").Range("C39") + Worksheets("VZZ").Range("C31")) / Worksheets("Aktiva").Range("C2") 
x4 = Worksheets("Pasiva").Range("C3") / Worksheets("Pasiva").Range("C11") 
x5 = (Worksheets("VZZ").Range("C2") + Worksheets("VZZ").Range("C5") + Worksheets("VZZ").Range("C19") + 
Worksheets("VZZ").Range("C26") + Worksheets("VZZ").Range("C30") + Worksheets("VZZ").Range("C32")) / 
Worksheets("Aktiva").Range("C2") 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C2") = x1 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C3") = x2 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C4") = x3 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C5") = x4 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C6") = x5 
 
y1 = Worksheets("Aktiva").Range("C2") / Worksheets("Pasiva").Range("C11") 
y2 = (Worksheets("VZZ").Range("C39") + Worksheets("VZZ").Range("C31")) / Worksheets("VZZ").Range("C31") 
y3 = (Worksheets("VZZ").Range("C39") + Worksheets("VZZ").Range("C31")) / Worksheets("Aktiva").Range("C2") 
y4 = (Worksheets("VZZ").Range("C2") + Worksheets("VZZ").Range("C5") + Worksheets("VZZ").Range("C19") + 
Worksheets("VZZ").Range("C26") + Worksheets("VZZ").Range("C30") + Worksheets("VZZ").Range("C32")) / 
Worksheets("Aktiva").Range("C2") 



 

  

y5 = Worksheets("Aktiva").Range("C15") / (Worksheets("Pasiva").Range("C15") + Worksheets("Pasiva").Range("C25")) 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C12") = y1 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C13") = y2 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C14") = y3 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C15") = y4 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C16") = y5 
 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C7") = 0.717 * x1 + 0.847 * x2 + 3.107 * x3 + 0.42 * x4 + 0.998 * x5 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C7"), 2) 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C17") = 0.13 * y1 + 0.04 * y2 + 3.97 * y3 + 0.21 * y4 + 0.09 * y5 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("C17"), 2) 
 
Else 
If ComboBox1.Value = "2009" Then 
x1 = (Worksheets("Aktiva").Range("D15") - Worksheets("Pasiva").Range("D15")) / Worksheets("Aktiva").Range("D2") 
x2 = Worksheets("VZZ").Range("D37") / Worksheets("Aktiva").Range("D2") 
x3 = (Worksheets("VZZ").Range("D39") + Worksheets("VZZ").Range("D31")) / Worksheets("Aktiva").Range("D2") 
x4 = Worksheets("Pasiva").Range("D3") / Worksheets("Pasiva").Range("D11") 
x5 = (Worksheets("VZZ").Range("D2") + Worksheets("VZZ").Range("D5") + Worksheets("VZZ").Range("D19") + 
Worksheets("VZZ").Range("D26") + Worksheets("VZZ").Range("D30") + Worksheets("VZZ").Range("D32")) / 
Worksheets("Aktiva").Range("D2") 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D2") = x1 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D3") = x2 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D4") = x3 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D5") = x4 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D6") = x5 
 
y1 = Worksheets("Aktiva").Range("D2") / Worksheets("Pasiva").Range("D11") 
y2 = (Worksheets("VZZ").Range("D39") + Worksheets("VZZ").Range("D31")) / Worksheets("VZZ").Range("D31") 
y3 = (Worksheets("VZZ").Range("D39") + Worksheets("VZZ").Range("D31")) / Worksheets("Aktiva").Range("D2") 
y4 = (Worksheets("VZZ").Range("D2") + Worksheets("VZZ").Range("D5") + Worksheets("VZZ").Range("D19") + 
Worksheets("VZZ").Range("D26") + Worksheets("VZZ").Range("D30") + Worksheets("VZZ").Range("D32")) / 
Worksheets("Aktiva").Range("D2") 
y5 = Worksheets("Aktiva").Range("D15") / (Worksheets("Pasiva").Range("D15") + Worksheets("Pasiva").Range("D25")) 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D12") = y1 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D13") = y2 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D14") = y3 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D15") = y4 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D16") = y5 
 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D7") = 0.717 * x1 + 0.847 * x2 + 3.107 * x3 + 0.42 * x4 + 0.998 * x5 
TextBox1.Value = Round(Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D7"), 2) 
Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D17") = 0.13 * y1 + 0.04 * y2 + 3.97 * y3 + 0.21 * y4 + 0.09 * y5 
TextBox2.Value = Round(Worksheets("Analýza soustav ukazatelů").Range("D17"), 2) 
End If 
End If 
End If 
' x . . . Altmanův index finančního zdraví, y . . . index IN05 
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