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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá návrhem webové aplikace na provádění finanční analýzy 

pro potřeby klientů firmy. V teoretické části jsou vymezeny cíle a metodika práce, 

principy programování v jazyce PHP, HTML, SQL, CSS, postupy pro výpočty 

finančních ukazatelů a dále analýza současného stavu podniku. Praktická část popisuje 

vývoj programování aplikace a její aplikování na vybraného klienta firmy. 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with designing the web applicaiton for making financial 

analysis. The theoretical part includes explenations of targets, methods, and principles 

of programing in PHP, HTML, SQL, JavaScript, CSS, procedures of calculation using 

the analysis of financial statements and then analyzing the real situation of the 

company. The practital part describes the development of the application and its using, 
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ÚVOD 

 
V dnešní době se setkáváme s modernizací v podobě informačních technologií. Vše, 

co bylo do této doby řešeno pomocí papíru a kalkulátoru, nahrazují inteligentní 

programy, které těmto činnostem šetří čas a usnadňují tak práci. Čas, který dle mého 

názoru, je v dnešní době nejcennější. Proto jsem se v rámci své bakalářské práce 

rozhodla pro naprogramování webové aplikace, která bude provádět finanční analýzu 

firmy - tedy umožní automatické provedení potřebných propočtů.  

 

Finanční analýza poskytuje přímý pohled na ekonomickou situaci firmy. Je velmi 

důležitá, protože díky ní jsou vedoucí pracovníci schopni navrhnout nové postupy 

v případě negativních výsledků a zajistit tak kvalitní výstup společnosti. Dále pak slouží 

jako kontrola hospodaření a finančního zdraví podniku. 

 

Firma tuto aplikaci bude využívat pro své zákazníky a nabízet jim tak další službu. 

V rámci práce bude program aplikován na vybraného klienta. Společnost prozatím 

nevlastnila žádný podobný program.  

 

V úvodu bakalářské práce budou zmíněny cíle a metodika práce. V další části budou 

uvedena teoretická východiska, díky kterým bude práce realizována. Poté bude 

provedena analýza současného stavu firmy XY. V praktické části budou popsány 

postupy vytváření programu a jeho funkčnost. Na závěr práce bude uvedeno 

ekonomické zhodnocení a závěrečné shrnutí. Firma si nepřeje být jmenována, proto 

bude její skutečný název nahrazen zkratkou XY. 
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1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

 

1.1 Cíle 

Cílem práce je vytvořit funkční program, který bude provádět finanční analýzu pro 

potřeby klientů firmy. Firma, která se zabývá správou, prodejem a pronájmem 

nemovitostí má spoustu klientů, kterým nabízí širokou škálu doplňkových služeb 

(„Facility management“ viz str. 31 „Projekty firmy“). Jako další doplňkovou službu 

bylo na základě analýzy současného stavu společnosti rozhodnuto nabízet vyhodnocení 

finanční situace klientů pomocí propočtů ukazatelů finanční analýzy. Aby tyto početní 

úkony byly co nejefektivnější z hlediska času, financí a náročnosti, byla navržena 

aplikace. 

 

1.2 Metodika 

V rámci zpracování práce, bude klíčovou činnosti analýza současného stavu podniku. 

Tato analýza bude uskutečněna pomocí metody SWOT a Porterovy analýzy pěti sil a na 

jejím základě budou navrženy vlastní návrhy řešení. Realizace vlastního návrhu řešení – 

naprogramování aplikace, bude rozděleno do několika částí.  V první části bude potřeba 

získat vstupní data, kterými jsou účetní výkazy a ty následně nahrát do MySQL 

databáze. Pro nahrání dat bude potřeba vytvořit vhodnou databázovou sktrukturu. Další 

část bude spočívat v programování aplikace pomocí skriptovacího jazyku PHP5, 

ve kterém budou uvedeny veškeré potřebné funkce pro nahrání a ukládání dat 

z databáze a funkce pro propočty finančních ukazatelů. V další části práce bude uvedena 

implementace programu do šablony. V programu budou funkce jako výběr ukazatele, 

výpočet ukazatele, zobrazení výsledných a doporučených hodnot a jejich následné 

porovnání. Další dodatečnou funkcí bude analýza vybraných ukazatelů a jejich 

porovnání s průměrnými výsledky podniků v odvětvích, ve kterých se klienti nachází. 

Pro testování funkčnosti bude program aplikován na vybraného klienta firmy a  jeho 

výsledné hodnoty budou popsány. Následné návrhy na  zlepšení situace klientů jsou 

ovšem v kompetenci zaměstnanců firmy XY, jelikož pouze se znalostmi o klientovi 

je možné vydedukovat, v jaké souvislosti nastaly dané výsledky. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODICKA PRÁCE 

 

V první části práce budou zmíněna teoretická východiska, díky kterým bude možné 

provést praktickou část. V této kapitole se budeme zpočátku zabývat účetními výkazy, 

se kterými budeme v průběhu celé práce pracovat jako se vstupními daty. V další části 

se budeme zaobírat MySQL databází, do které budou ukládány právě zmíněné položky 

účetních výkazů. Poté budou uvedeny teoretické poznatky finanční analýzy a jejich 

ukazatelů, které budou v praktické části potřeba v podobě vzorců. Na závěr teoretických 

východisek se budeme zabývat jazykem HTML, kaskádovými styly, JavaScriptem 

a  skriptovacím jazykem PHP. 

 

2.1 Účetní výkazy 

Účetní výkazy jsou zdroje, potřebné pro výpočty finanční analýzy. Popisují informace 

celé řadě uživatelů. Můžeme je rozdělit do dvou základních částí: účetní výkazy 

finanční a účetní výkazy vnitropodnikové. Finanční účetní výkazy slouží 

pro poskytování informací externím uživatelům, takže je řadíme jako externí výkazy. 

Dávají přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a užití výsledku 

hospodaření a také o peněžních tocích. Vnitropodnikové účetní výkazy vycházejí 

z vnitřních potřeb každé firmy. Právě vnitropodnikové účetní výkazy vedou 

ke  zpřesnění výsledků finanční analýzy (1). 

 

Pro úspěšné zpracování finanční analýzy je potřeba základních účetních výkazů. 

 Rozvahy 

 Výkaz zisku a ztráty (1) 

 

2.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, zachycující bilanční stav aktiv a pasiv. Aktiva jsou složky 

majetku podniku, které se dělí na 3 hlavní části. Dlouhodobý majetek, oběžný majetek, 

ostatní aktiva. Pasiva jsou pak zdroje krytí majetku podniku. Také se děli na tři části. 

Vlastní zdroje, cizí zdroje, ostatní pasiva. Rozvaha má jasně danou strukturu, která 

je uvedena v zákoně o účetnictví (1). 
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Rozvaha má jasně dané náležitosti, které by měla splňovat. Mezi tyto náležitosti patří 

například datum, ke kterému je rozvaha sestavena, jednotky a měna, ve které je rozvaha 

vedena. Dále pak označení účetní jednotky, celkový součet aktiv a pasiv a další (14). 

„Rozvaha se zpravidla sestavuje k poslednímu dni každého roku, respektive kratších 

období. Představuje základní přehled o majetku podniku ve statické podobě 

(v okamžiku účetní závěrky)“ (1, s. 22). 

 

Tabulka č. 1 Vlastní zpracování: Struktura rozvahy 

2.1.1.1 Aktiva 

Aktiva v podniku představují majetek účetní jednotky. Jeho součástí jsou i opravné 

položky a oprávky, které snižují hodnotu majetku. Rozvaha má v případě aktiv tři 

sloupce. První je sloupec brutto, ve kterém jsou vstupní hodnoty majetku, dále 

pak korekce, zde jsou uvedeny součty oprávek a opravných položek, které se vztahují 

k tomuto druhu majetku. Další sloupec je sloupec netto, kde je uveden rozdíl hodnot 

sloupců brutto a korekce. V posledním sloupci jsou hodnoty položek minulého účetního 

období v netto podobě. Údaje hodnot z minulého účetního období slouží ke srovnání 

s běžným účetním obdobím (14). 
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2.1.1.2 Pasiva 

Pasiva jsou zdroje krytí aktiv, čili zdroje krytí majetku účetní jednotky. V rozvaze jsou 

uvedeny pouze sloupce běžného účetního období a sloupce minulého účetního období 

(14). 

 

„Vlastní kapitál je položkou obsahující základní kapitál, který představuje peněžní 

vyjádření souhrnu peněžních a nepeněžních vkladů společníků do dané společnosti, 

vytváří se dle obchodního zákoníku a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku“  

(1, s. 27). 

 

2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty (VZZ) nám poskytuje přehled o nákladech, výnosech a výsledku 

hospodaření. Výkaz zisku a ztráty je povinnou součástí účetní závěrky. Může být 

vystavena v úplné či ve zkrácené verzi. Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví. 

 

2.1.2.1 Výnosy 

Výnosy podniku se dělí na: 

 Provozní 

 Finanční 

 Mimořádné 

 

„U výrobního podniku jsou hlavními výnosy tržby za prodej výrobků, případně služeb. 

U obchodních firem je to potom obchodní marže, neboli rozdíl mezi prodejní a nákupní 

cenou“ (15). 

 

2.1.2.2 Náklady 

„ Náklady představují peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů, 

bez ohledu na to, zda byly v daném období skutečně zaplaceny“ (15). Náklady se dělí 

stejně jako výnosy na provozní, finanční a mimořádné. 
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2.1.2.3 Struktura výkazu zisku a ztráty 

 

„PRODEJNÍ ČINNOST 

+Tržby za prodej zboží 

           - Náklady vynaložené na prodané zboží 

                                   Obchodní marže 

VÝROBNÍ ČINNOST 

+Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

+Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 

+ Aktivace 

             - Výkonová spotřeba 

                                  Přidaná hodnota 

             - Osobní náklady 

             - Odpisy  

             - Ostatní výrobní náklady a časové rozlišení  

                                   Provozní hosp. výsledek (EBIT)/ 

FINANČNÍ ČINNOST 

+ Výnosy z finančních operací 

           - Náklady finančních operací 

                            Hospodářský výsledek z fin. operací 

           - Daň splatná a odložená 

                            Hospodářský výsledek z běžné činnosti 

MIMOŘÁDNÁ ČINNOST 

+ Mimořádné výnosy 

             - Mimořádné náklady 

             - Daň z mimořádné činnosti 

                             Mimořádný hospodářský výsledek 

                                                              

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ“ (16). 

 

 

 

 



17 
 

2.2 MySQL 

Databázový systém MySQL, byl vytvořen Švédskou firmou MySQL AB, nyní 

je ve vlastnictví společností Sun Microsystems, dceřinou společnosti Oracle 

Corporation. Je to multiplatformní databáze, jejíž komunikace s ní probíhá pomocí 

jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka 

s některými rozšířeními. Pro jeho implementovatelnost, výkon a jeho volnou šířitelnost 

softwaru, je velmi používaným databázovým systémem (9). 

 

„MySQL bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, a to i za cenu 

některých zjednodušení: má jen jednoduché způsoby zálohování, a až donedávna 

nepodporovalo pohledy, triggery, a uložené procedury. Tyto vlastnosti jsou doplňovány 

teprve v posledních letech“ (9, s. 75). 

 

2.3 Finanční analýza 

„Pod pojmem finanční analýza chápeme ekonomické hodnocení vycházející z účetních 

pokladů. Lze tak pro hodnocený subjekt získat cenné poznatky, pokud budou výsledky 

správně interpretovány a bude-li správně chápána finanční analýza v ekonomickém 

chodu firmy“ (10, s. 9). 

 

Finanční analýza poskytuje managementu podniku nástroj k finančnímu řízení, pokud 

jsou tedy metody finanční analýzy vhodně aplikovány. Při jednodušších strukturách 

firmy s přehledným zastoupením majetku a jiných finančních zdrojů, je možno analýzu 

zpracovat podrobněji a tak získat kvalitnější prostředky pro bezprostřední rozhodovací 

úroveň (10). 

 

Pro hodnocení výkonnosti společnosti využíváme finančního účetnictví, což představuje 

soustavu informací o firmě jako celku ve vztahu k okolnímu světu. Je ovšem potřeba 

brát na v úvahu, že finanční výkazy jsou částečné zdeformované informace 

o výkonnosti firmy, které nezachycují mnohé skutečnosti jako: hodnotu intelektuálního 

kapitálu, ekonomický příjem pro podnik nebo náklady vlastního kapitálu. Přesto jsou 

finanční výkazy nejrychlejší informace, které jsou podniku k dispozici (10). 
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2.4 Finanční ukazatele 

 
2.4.1 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele se nejčastěji využívají k analýze vývojových trendů 

a k procentuálnímu rozboru položek účetních výkazů. Tento druh ukazatelů reprezentují 

například: 

 

2.4.1.1 Horizontální analýza 

Zabývá se porovnáváním položek výkazů v časové posloupnosti. Porovnává tedy 

absolutní i procentuální výše změny k výchozímu roku (2). 

 

2.4.1.2 Vertikální analýza 

Vyjadřuje jednotlivé položky výkazů jako procentuální podíl k jediné zvolené základně 

jako 100% (2). 

Majetková struktura = Stálá aktiva/Oběžná aktiva 

a 

Kapitálová struktura = Vlastní kapitál/Cizí zdroje 

  

2.4.2 Ukazatele zisku 

Čistý zisk (EAT – Earning After Taxes) 

Jeden z nejdůležitějších úkazů pro vlastníky společnosti. Jedná se o zisk po zdanění, 

který je určen k rozdělení (3). 

 

Zisk před zdaněním (EBT – Earning Before Taxes) 

Jedná se o zisk se zahrnutím daně z příjmu za běžnou i mimořádnou činnost. Tento 

ukazatel je používán při srovnávání mezi jednotlivými obdobími i podniky ze zemí 

s různou daňovou sazbou (3). 

 

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT – Earning Before Interest and Taxes) 

Tato kategorie zisku se nejčastěji používá na úrovni divizí, protože se koncentruje 

na  růst tržeb a řízení nákladů. Měří pouze provozní výkonnost (3). 
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Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA – Earning Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization) 

Velkým plusem tohoto ukazatele je, že srovnává výkonnost podniků nezávisle na 

politice odpisování. Jedná se o zisk před vlivem úroků, zdanění a odpisy. Lze tedy 

hodnotit podnik nezávisle na výši investic a souvisejících odpisech (3). 

 

2.4.3 Rozdílové ukazatele 

2.4.3.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Čistá pracovní kapitál, jinak zvaný jako provozní kapitál lze považovat 

za nejvýznamnější rozdílový ukazatel. Počítá se jako rozdíl mezi oběžným majetkem 

a krátkodobými cizími zdroji. ČPK tedy představuje tu část oběžného majetku, která 

je  financována dlouhodobým kapitálem. Výsledek ovlivňuje platební schopnost 

podniku (3).  

„ČPK označuje oběžná aktiva po odečtení krátkodobých závazků“ (20). 

ČPK= oběžný majetek – krátkodobé závazky 

 

2.4.3.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

„ČPP označují pohotové peněžní prostředky po odečtení krátkodobých závazků“ (20). 

ČPP= okamžité peněžní prostředky – krátkodobé závazky 

 

2.4.3.3 Čisté peněžní prostředky (ČPPr) 

„ČPPr označují oběžná aktiva ponížená o zásoby po odečtení krátkodobých závazků“ 

(20). 

ČPP= (oběžný majetek – zásoby) – krátkodobé závazky 

 

2.4.4 Poměrové ukazatele 

„Abychom mohli analyzovat jednotlivé vztahy a vazby mezi jednotlivými položkami 

účetních výkazů, je nutné je dávat do vzájemných poměrů. Tak vznikají poměrové 

ukazatele. Jedná se o nejoblíbenější metodu především proto, že umožňuje získat 

okamžitou představu o finanční situaci v podniku„ (5, s. 8). 
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Pro potřeby finanční analýzy jsou poměrové ukazatele rozděleny do skupin dle oblastí 

hodnocení hospodaření na ukazatele: rentability, likvidity, aktivity a také zadluženosti. 

 

2.4.4.1 Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele poměřují zisk vytvořený společností a zdroje, které byly potřebné 

k dosažení tohoto zisku. Interpretace výsledků je u všech těchto ukazatelů stejná, 

a to, kolik korun zisku společnosti připadá na jednu korunu jmenovatele (16). 

 

Rentability tržeb (ROS – Return On Sales) 

Ukazatel znázorňuje ziskovou marži společnosti. Jeho vývoj v průběhu několika let 

by měl mít vzestupnou tendenci. Výsledek hospodaření v čitateli má nejčastěji podobu 

čistého zisku nebo EBIT. Pokud ukazatel chceme využít pro srovnávání mezi podniky, 

je vhodnější využít EBIT tak, aby hodnocení nebylo ovlivněno rozdílnou kapitálovou 

strukturou společností či odlišnou mírou zdanění (6). 

ROS = Výsledek hospodaření / Tržby 

 „Rentabilita tržeb nám poskytuje informaci o tom, jak velké výnosy musíme ve firmě 

vytvořit, abychom dosáhli 1,-Kč zisku“ (20). 

 

Rentabilita aktiv (ROA – Return On Assets) 

Tento velmi významný ukazatel měří produkční sílu podniku. Poměřuje zisk a aktiva 

investovaná do podniku, bez ohledu na to, z jakého zdroje byla financována. Pomocí 

EBIT zohledňujeme efektivní využití kapitálu vloženého do majetku podniku (6). 

ROA = EBIT / Aktiva 

 „Rentabilita aktiv nám ukazuje, jak efektivně ve firmě vytváříme zisk bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů tento zisk tvoříme“ (20). 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI – Return On Investment) 

Vyjadřuje účinnost vloženého kapitálu nezávisle na zdroji financování. Nejčastěji 

se  používá jako ukazatel měřící výnosnost dlouhodobého kapitálu vloženého 

do  majetku společnosti (9). 



21 
 

ROI = EBT / celkový kapitál 

 „Rentabilita investic poměřuje vydělané peníze k penězům investovaným“ (20). 

 

Rentability vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) 

Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky do podniku. Velikost 

ukazatele by měla být vyšší než obvyklá výnosová míra, plus riziková prémie. Pokud 

je tato hodnota trvale nižší či stejná jako výnosnost cenných papírů garantovaných 

státem, potom je na zvážení investorů, zda budou vydávat energii na provoz takového 

podniku, když by stejnou rentabilitu poskytla investice do garantovaných státních 

cenných papírů. Tento ukazatel vychází z účetní hodnoty vlastního kapitálu, takže jej 

lze využít pouze na úrovni podniku jako celku (7). 

ROE = EAT / Vlastní kapitál 

 „Rentabilita vlastního kapitálu nám ukazuje, jak efektivně ve firmě zhodnocujeme 

prostředky, které jsme do podnikání vložili“ (20). 

 

2.4.4.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. 

Jde o souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má podnik k dispozici pro 

úhradu svých splatných závazků (6). 

 

Běžná likvidita (likvidita III. stupně – current ratio) 

„Znázorňuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje podniku. Je citlivá 

na strukturu zásob a jejich ocenění. Neprodejné zásoby by se měly od oběžných aktiv 

odečíst, protože nepřináší likviditu. Dále by se měla zhodnotit struktura pohledávek 

po lhůtě splatnosti a nedobytných pohledávek, které by také neměly do výpočtu 

vstupovat“ (3, s. 12). 

Doporučená hodnota ukazatele stanovena ministerstvem průmyslu a obchodu je 

v  rozmezí 1,5 - 2,5. Velmi nízké hodnoty představují rizikové hospodaření podniku, 

kde podnik využívá část krátkodobých zdrojů k financování dlouhodobého majetku. 



22 
 

Příliš vysoká hodnota tohoto ukazatele zase svědčí o zbytečně vysoké hodnotě čistého 

pracovního kapitálu a drahém financování (3). 

Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé cizí zdroje 

„Likvidita 3. stupně říká, kolikrát jsme schopni uspokojit naše věřitele, kdybychom 

přeměnili tato oběžná aktiva na hotovost“ (20). 

 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně – quick ratio) 

Tento ukazatel se snaží odstranit nevýhody předchozího ukazatele likvidity pomocí 

vyloučení zásob z oběžného majetku. Měl by nabývat hodnot v rozmezí 1 – 1,5 (3). 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé cizí zdroje 

„Likvidita 2. stupně říká, kolika korunami našich pohledávek a hotovosti je pokryta 

1  Kč našich krátkodobých závazků“ (20). 

 

Hotovostní likvidita (likvidita I. stupně – cash ratio) 

Také označována jako okamžitá likvidita. Měří schopnost podniku hradit právě své 

splatné závazky. Likvidita je zajištěna, pokud výsledné hodnoty ukazatele jsou 

v rozmezí 0,2 – 0,5. Vysoké hodnoty svědčí o neefektivním využívání finančních 

prostředků (3). 

Hotovostní likvidita = Krátkodobý finanční majetek / Krátkodobé cizí zdroje  

„Likvidita 1. stupně nám udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky pomocí 

hotovosti, peněz na bankovních účtech, šeky atd.“ (20). 

 

2.4.4.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy. Má-li podnik 

přebytek aktiv, vznikají zbytečné náklady a tím se snižuje zisk. Pokud jich má 

nedostatek, musí se podnik vzdát mnoha podnikatelských příležitostí a tím přichází 

o  výnos. Jedná se o ukazatele kombinované, protože ve vzorcích využíváme položky 

z rozvahy i z výkazu zisku a ztráty (6). 
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Obrat aktiv 

Informuje o intenzitě využívání podnikových aktiv s cílem dosáhnout tržeb. Objektivně 

je možno říci, že hodnota by měla být na úrovni minimálně 1, tedy že aktiva se alespoň 

jednou za rok obrátí. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe (5). 

Obrat aktiv = Tržby / Aktiva  

„Obrat aktiv měří efektivnost využití veškerých aktiv ve firmě“ (20). 

 

Obrat stálých aktiv 

Obrat aktiv = Tržby / Stálá aktiva  

„Obrat stálých aktiv je ukazatelem efektivnosti dlouhodobého HIM podniku“ (20). 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob = Zásoby/(Tržby/360)  

„Doba obratu zásob nám udává, za jakou dobu firma průměrně prodá své zásoby“ (20). 

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Jedná se o dobu, po kterou musí podnik čekat na zaplacení svých pohledávek. Vyjadřuje 

se počtem dní, během nichž je inkaso peněž za každodenní tržby zadrženo 

v  pohledávkách. Používá se při řízení rizik pohledávek. Alarmujícím signálem je, 

pokud tento ukazatel převyšuje doby splatnosti daných pohledávek (15). 

Doba obratu krátkodobých pohledávek = Krátkodobé pohledávky/(Tržby/360) 

„Doba obratu pohledávek nám říká, za jak dlouhou dobu (v průměru) nám zákazník 

zaplatí“ (20). 

 

Doba obratu krátkodobých závazků  

„Vyjadřuje platební morálku podniku vůči svým dodavatelům. Charakterizuje počet dní, 

na který nám naši dodavatelé poskytují obchodní úvěr„ (5, s. 4). 

Doba obratu krátkodobých závazků = Krátkodobé závazky/(Tržby/360) 
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„Doba obratu závazků stanovuje dobu, která (v průměru) uplyne mezi nákupem zásob 

či  externích výkonů a jejich úhradou“ (20). 

 

Pro podnik je důležitý vztah mezi dobou obratu pohledávek a závazků. Nejvýhodnější je 

situace, kdy doba obratu pohledávek je co nejkratší a zároveň doba obratu závazků co 

nejdelší. Tak se pak firma dostává do stavu, kdy od odběratelů dostane peníze za své 

služby dříve, než musí zaplatit své závazky vůči dodavatelům. 

 

2.4.4.4 Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost vyjadřuje podíl cizích zdrojů na aktivách firmy. Měřením ukazatelů 

zadluženosti získáváme informace o tom, v jaké míře podnik používá k financování 

dluhy. Zadluženost může přispívat k rentabilitě a tím i vyšší tržní hodnotě celého 

podniku zároveň však zvyšuje riziko finanční nestability (2). 

 

Celková zadluženost 

„Hlavní ukazatel zadluženosti podniku. Platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím 

roste zadluženost podniku, tedy i podnikatelské riziko. Proto věřitelé preferují nízký 

ukazatel zadluženosti. Obecně se ale udává, že hodnota tohoto ukazatele by se měla 

pohybovat v rozmezí 30-60%. V případě, že podnik je schopný vyprodukovat vysokou 

rentabilitu, pak může být vyšší hodnota zadlužení podniku příznivá. Tento ukazatel 

bývá často používán bankami při zkoumání bonity klienta „ (1, s. 12). 

Celková zadluženost = Cizí kapitál / Aktiva 

„Celková zadluženost nám ukazuje míru krytí firemního majetku cizími zdroji“ (20). 

 

Míra zadluženosti 

Někdy nazývaná jako koeficient zadluženosti, vyjadřuje finanční nezávislost podniku. 

Informuje, stejně jako ukazatel celkové zadluženosti, o finanční struktuře podniku. 

Míra zadluženost = Vlastní kapitál / Cizí kapitál  

„Míra zadluženosti je poměrně významným ukazatelem pro banku z hlediska poskytnutí 

úvěru“ (20). 
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Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí, informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky 

z dluhů. Popisuje tedy, kolikrát zisk může zaplatit úroky. Pokud výsledek ukazatele 

je  roven 1, podnik potřebuje všechen zisk na zaplacení úroků. Doporučená hodnota 

tohoto ukazatele se pohybuje kolem čísla 5 (2). 

Úrokové krytí = EBIT / Úroky  

„Úrokové krytí je poměrový ukazatel, který nám říká, kolikrát jsou úroky 

z  poskytnutých úvěrů kryty výsledkem hospodaření firmy“ (20). 

 

2.4.5 Soustava ukazatelů 

Soustavy ukazatelů slouží k vysvětlení vzájemných vztahů mezi jednotlivými ukazateli, 

které jsou používány pro potřeby finanční analýzy. Za soustavu tedy označujeme pouze 

tehdy, pokud mezi ukazateli existuje vzájemná souvislost. Výběr ukazatelů závisí 

na cílech analýzy (2). 

„Soustava ukazatelů slouží k posouzení celkové finanční situace firmy“ (20). 

 

2.4.5.1 Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův index finančního zdraví nebo takzvaný Z score. V roce 1968 byl vypočten 

Zeta koeficient ve tvaru: 

Z = 1,2* X1 + 1,4* X2 + 3,3* X3 + 0,6* X4 + 0,999* X5 

Kde platí:  X1 = ČPK / Aktiva celkem 

             X2 = Kumul. nerozděl. hosp. výsl.min. obd./ Aktiva celkem 

             X3 = EBIT / Aktiva celkem 

             X4 = Tržní hodnota akcií / Cizí zdroje 

            X5 = Tržby / Aktiva celkem 

 

Doporučené hodnoty jsou stanoveny na Z  2,99, v tom případě se jedná o finančně 

silný podnik. Hodnoty v rozmezí 1,81  Z  2,99, poukazují na určité finanční potíže 

a  nejasný další vývoj. A výsledné hodnoty Z  1,81 charakterizují přímé kandidáty 

bankrotu (16). 
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2.4.5.2 Index IN95/IN99/IN01 

INDEX IN95 

„První verze českého indexového modelu vytvořeného na bázi statistického zpracování 

účetních výkazů cca 1900 českých podniků v rámci výzkumu prováděného VŠE Praha 

pro MPO. IN95 vznikl v roce 1995 na základě dat z roku 1994. Byl zpracován pro 

průmysl celkem i pro jednotlivá odvětví. Úspěšnost IN95 je více než 70%.“(16). 

Index je tvořen 6ti ukazateli s příslušnými váhami. Pro Českou republiku má model 

indexu  IN95 následující tvar: 

IN95 = O,22* A/CZ + 0,11* EBIT/Ú +8,33* EBIT/A + 

0,52* VÝN/A + 0,10* OA/(KZ+KBÚ) – 16,80* ZPL/VÝN 

Kde: 

A - celková aktiva 

CZ -cizí zdroje 

EBIT - zisk před úroky a zdaněním 

Ú - nákladové úroky 

VÝN - výnosy 

OA - oběžná aktiva 

KZ - krátkodobé závazky 

KBÚ - krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

ZPL - závazky po lhůtě splatnosti 

 

Výsledné hodnoty IN95<1, značí, že podnik je ve finanční tísni. IN95=1-2, vyjadřuje 

tzv. šedou zónu – nelze určit, zda se jedná o finanční tíseň nebo ne. Hodnota IN95>2, 

poukazuje na podnik bez finančních problémů (16). 

 

INDEX IN99 

Modelová rovnice platná pro ekonomiku ČR má následující tvar: 

IN99 = - 0,017*A/CZ + 4,573*EBIT/A + 0,481*VÝN/A + 0,015*OA/(KZ+KBÚ) 

Pokud IN99<0,684, pak netvoří hodnotu pro vlastníka. V případě že výsledné hodnoty 

jsou v rozmezí 0,684<= IN99<1,089, potom spíše netvoří hodnotu pro vlastníka. Dále 

pokud 1,089<=IN99<1,420, dá se říci, že je podnik v šedé zóně. Hodnoty v rozmezí 
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1,420<=IN99= 2,070, spíše tvoří hodnotu pro vlastníka a IN99>=2,070, tvoří hodnotu 

pro vlastníka (16). 

Úspěšnost indexu IN99 je vyšší jak 85%. 

INDEX IN01 

IN01 platné pro průmysl má tvar: 

IN01 = 0,13*A/CZ + 0,04*EBIT/Ú + 3,92*EBIT/A + 

+ 0,21*VÝN/A + 0,09*OA/(KZ+KBÚ) 

Pokud jsou výsledné hodnoty IN01<0,75, pak podnik spěje k bankrotu 

s pravděpodobností. 86%. Podnik je v šedé zóně, jestliže 0,75<IN01<1,77. Když 

N01>1,77, potom podnik tvoří hodnotu s pravděpodobností 77% (16). 

 

2.5 HTML 

„Název HTML je zkratkou od HyperText Markup Language – textový značkovací 

jazyk. Slovo HyperText zde vyjadřuje možnost vzájemně propojovat texty na základě 

odkazů. Markup označuje schopnost jazyka HTML dávat významy jednotlivým blokům 

textu pomocí speciálních značek nazývaných tagy a elementy“ (17). 

 

HTML je původní jazyk, který se používá k vytváření základní obsahové kostry 

webových stránek. Dříve se v jazyce HTML formátoval i vzhled, tomu tak již dnes není. 

V dnešní době se na formátování vzhledu využívají kaskádové styly CSS, které 

umožňují vytvářet vzhled jako druhou, na obsahu nezávislou vrstvu (17). 

 

2.5.1 Historie a vývoj HTML 

V roce 1991 Tim Berners-Lee vytvořil první definici HTML a to jako součást projektu 

WWW, která měla být schopna umožnit vědcům zabývajícím se fyzikou vysokých 

energií, komunikaci a sdílení výsledků výzkumu po celém světě. Tato verze HTML 

je  známá pod označením HTML 0.9. Umožňovala text rozčlenit do několika logických 

úrovní, použít několik druhů zvýraznění textu a zařadit do textu odkazy a obrázky“ (11). 
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2.6 CSS 

Zkratkou CSS se označují kaskádové styly (Cascading Style Sheets), aneb jazyk pro 

popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazyce HTML. Jazyk byl navržen 

standardizační organizací W3C. Účelem jazyka je umožnit návrhářům oddělit vzhled 

dokumentu od jeho struktury a obsahu. Původně tuto roli měl zastávat jazyk HTML, 

ale vlivem nedostatečných standardů a nátlaku výrobců prohlížečů se vyvinul jinak. 

 

Pomocí CSS můžeme ovlivňovat vzhled HTML souboru a to např. barvu, rozmístění 

prvků, velikost a styl písma atd. Soubor, kde jsou umístěny kaskádové styly má příponu 

css a sám osobě je nepoužitelný, musí být propojený s HTML souborem, který jej 

ovlivňuje. I když CSS může libovolně měnit vzhled HTML souboru, je třeba dodržovat 

standardy HTML, protože kaskádové styly mohou být v prohlížeči vypnuty a pak 

nedojde ke korektnímu zobrazení (18). 

 

2.7 JavaScript 

„JavaScript je mutiplatformní interpretovaný scriptovací jazyk s podporou 

jednoduchého objektově orientovaného programování (OOP)“ (19). 

 

JavaScript běží na straně klienta na rozdíl od PHP, Perlu, či jiných jazyků, které běží 

na straně serveru. Byl vydán v roce 1995. Výhodou JavaScriptu je jeho rychlost, která 

je paradoxně velmi malá, ale protože JavaScript dokáže vyhodnocovat operace 

v uživatelově prohlížeči, není potřeba se spojovat se serverem, a tudíž ušetří mnoho 

času (19). 

 

2.8 PHP 
Jedná se o skriptovací jazyk, jehož vznik se datuje ke konci roku 1994. Hlavní výhodou 

PHP je jednoduchost a zpracovávání, které probíhá na serveru, kde jsou stránky 

uloženy. Čili ať už má člověk jakýkoliv prohlížeč, vždycky bude výsledek stejný. Dále 

mezi výhody řadíme jeho širokou řadu souvisejících technologií, formátů a standardů. 

Jedná se otevřený projekt s rozsáhlou podporou komunity. PHP je podporováno velkou 

většinou existujících poskytovatelů webhostingu. Nevýhodou je menší interaktivita, 

ke zpracování dojde vždy až po odeslání požadavku na server (9). 
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Pět klíčových důvodů proč používat kombinaci PHP a MySQL 

 Jednoduchost 

Přehledný kód, možnost kombinace webu ve více technologiích. 

 Dokumentace 

Internet plný dostupných obsáhlých dokumentací. 

 Podpora 

Široce podporovány. 90% webhostingu funguje právě na těchto technologiích. 

 Komunita 

Stovky českých i zahraničních diskuzí komunitních webů, kde lze čerpat 

informace. 

 Přenositelnost 

Stačí záloha kompletní databáze pomocí produktu phpMyAdmin a zkopírovat 

PHP soubory z webového serveru – ucelená záloha projektu. Tu lze pak podobně 

snadným způsobem obnovit na jiném serveru (9). 

 

2.8.1 Historie 

Rasmus Ledorf napsal jednoduchý systém pro své vlastní domovské webové stránky, 

především pro sledování návštěvnosti. Kvůli zvýšení výkonnosti jej později 

přeprogramoval v programu C a poskytl je několika svým známým. Ti jeho práci velmi 

ocenili a  při jeho využívání si začali všímat vlastnostem, které systému chyběly. Jejich 

připomínkami udrželi systém při životě při vývoji. Byl mu přidán název Personal Home 

Page, PHP.  Od roku 1998 byla k dispozici verze 3.0, oproti předchozím verzím byla 

podstatně rychlejší s novými funkcemi i s podporou mnoha databázových systémů, 

objektů, cookies atd. Tou dobou už rozhodně nelze mluvit o PHP jako o nástroji pro 

domovské stránky uživatelů (12). 

 

2.8.2 PHP5 

V práci bude využita verze PHP5. „ Pátá verze tohoto oblíbeného skriptovacího jazyka 

je nepochybně známkou vyzrálosti a stability produktu a v neposlední řadě (i když 

nepřímo) rovněž známkou jeho úspěšnosti. Nová verze je přizpůsobena současným 

trendům a technologiím. Kdybychom měli vybrat nejvýznamnější novinky a rozšíření, 

určitě bychom zmínili podporu objektově orientovaného programování a jazyka XML. 
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Ve svých prvních verzích oslovil jazyk PHP příznivce hlavně jednoduchostí 

a  množstvím zabudovaných funkcí, jejichž počet se s každou další verzí utěšeně 

rozšiřoval.“ (13). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 
V této kapitole, ve které bude analyzován současný stav firmy, si společnost nepřeje být 

jmenována, proto bude její skutečný název nahrazen zkratkou XY. 

 

3.1 Představení společnosti 

Společnost XY se specializuje na poskytování služeb v oblasti realit, development, 

Facility Management a energie. Firma v současnosti spravuje více než 100 nemovitostí 

v 62 městech České republiky v atraktivních centrálních městských lokalitách. Filozofii 

firmy je poskytování nejlepšího možného servisu pro své klienty. Pracovní tým firmy 

se skládá z profesionálů a odborníků se širokými zkušenostmi ve svých oborech, ať již 

se jedná o správu nemovitostí, pronájem a prodej realit, development nebo prodej 

energií. Firemní vizí je stavět společensky prospěšné, komerčně úspěšné a udržitelné 

budovy (24). 

 

3.2 Projekty firmy 

 

3.2.1 Správa budov 

Jak již bylo zmíněno, ve správě společnosti XY se nachází více než 100 nemovitostí 

svěřených do péče firmy jejich partnery a klienty s působností po celé České republice. 

Mezi hlavní výhodu firmy je poskytování služeb Facility Management při výstavbě 

nových nemovitostí, který hodnotí servis nemovitosti a její energetickou náročnost. 

Tímto se společnosti daří stavět udržitelné budovy, které šetří energie a  optimalizují 

tím náklady nájemce (24). 

 

Základními služby Facility Managementu: 

+ technická správa nemovitostí 

+ ostraha nemovitostí 

+ úklidové služby 

+ administrativní správa 

+ recepční činnost 

+ péče o zeleň 
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+ správa parkovacích míst budov 

+ individuální nastavení podle potřeb klienta (24). 

 

3.2.2 Energie a plyn 

Divize firmy XY, která na základě licence obchoduje s elektrickou energií a plynem, 

kromě dodávky energií nabízí i další služby. 

 

1.) Plnou podporu administrace při změně dodavatele 

„Změnu dodavatele včetně následného přihlašování nově vzniklých míst 

nebo ukončování provádí za klienta společnost a to na základě plné moci 

pro  komunikaci s distribučními společnostmi„ (24). 

2.) Individuální přístup 

Pro zajišťování potřeb a jiných požadavků klienta poskytne divize obchodního 

manažera (24). 

3.) Hromadnou fakturaci sdruženou fakturou za všechna odběrná místa nebo 

skupinu odběrných míst 

Divize nabízí hromadnou fakturaci a to nezávisle na regionu ČR, ve kterém se klient 

nachází. Fakturace s detailní strukturací podle nákladových středisek klienta nebo 

individuální fakturace za každé odběrné místo samostatnou fakturou s přehlednou 

strukturací dat (24). 

„Jako jeden z mála obchodníku jsme schopni fakturovat jednu zálohovou a jednu 

doplatkovou fakturou na všechna odběratelská místa. To přináší úsporu 

v ekonomickém úseku, protože se fakturace sjednotí, zpřehlední a zjednoduší.“ (24). 

4.) Energetické poradenství spojené s optimalizací odběrných míst 

Možnost zkrácení fakturačního cyklu na libovolné období a možnost doúčtování 

libovolným fakturačním cyklem (měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční) dle potřeb 

klienta (24). 

5.) Optimalizaci sjednávání rezervované kapacity 

Divize poskytuje snižování nákladů na distribuci elektřiny a plynu (24). 
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6.) Vyhodnocení skutečného hodinového odběru elektřiny ve zvoleném 

časovém rozsahu 

Prostřednictvím chráněného přístupu do osobní internetové stránky (24). 

7.) Poskytování opisu faktur 

Opis faktur poskytují v elektronické verzi za energii a plyn (24). 

8.) Poskytování analýzy odběru 

Detailní rozbor ekonomických nákladů za dodávku elektrické energie a plynu (24). 

9.) Prognózování odběru elektrické energie a plynu 

„Provádění přefakturací u konkrétních odběrných míst na další jednotlivé 

nájemce/zákazníky. Zajištění revizí elektrických zařízení elektroměrů. Dlouhodobé 

sledování a vyhodnocování trendů v cenách energií“ (24). 

 

3.2.3 Development 

Firma zahrnuje ve svém portfoliu developerskou divizi, jež má za úkol zefektivňování 

jejich realitního portfolia a to v souladu s rozvojem veřejného prostoru a s očekávanými 

výnosy z této činnosti (24). 

 

V současné době se firma plně věnuje urbanistické regeneraci areálu bývalé Baťovy 

továrny a  výstavbě nového obchodního a společenského centra, které bude vybudování 

na základech třech budov zmíněného areálu. Rovněž plánuje výstavbu nového zlínského 

nádraží v sousedství budov plánovaného centra. Cílem je pozvednout celou tuto lokalitu 

a tímto se podílet i na zkvalitňování života občanů (24). 

 

Společnost XY plánuje do budoucna realizaci přibližně 12 000 m2 kancelářských ploch, 

10  000 m2 obchodních ploch a 7 500 m2 obytných ploch, v místech ve  kterých má své 

realitní portfolio (24). 

 

3.2.4 Realitní činnost 

Realitní sekce společnosti disponuje profesionálním týmem obchodníků, kteří zajišťují 

zejména tyto služby nájemcům i vlastníkům nemovitostí: 
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„Analýza nemovitosti z hlediska její ekonomické efektivity, umístění, využitelnosti, 

konkurenčního prostředí, možností jejího dalšího zhodnocení a rozvoje, zpracovávání 

plánů pronájmů/prodeje, doporučení a pomoc při stanovení cen, prohlídky nemovitostí, 

vyjednání obchodních a smluvních podmínek pronájmů/prodeje, rozvíjení možností 

obchodní spolupráce, aktivní udržování kontaktu se stávajícími klienty, právní servis, 

správa pohledávek, kontrola platební morálky a v případě vzniku problému jednání 

o nápravě, zajištění kompletního servisu s pronájmem nemovitosti“. (24) 

 

Sekce realitní činnosti se zabývá návrhem individuálních řešení pro klienty a zajištěním 

jejich spokojenosti. V realitním portfoliu se nachází více než 100 nemovitostí 

o celkovém rozměru přes 550 000 m2. Realitní sekce zajišťuje okamžitou nabídku pro 

zájemce v případě uvolnění plochy (24). 

 

3.2.5 Správní řízení 

„Oddělení správních řízení společnosti má za úkol kompletní přípravu a zpracování 

projektů a zakázek. Zajišťují komplexní projekční práce ve výstavbě zejména 

komerčních nebytových prostor a jejich rekonstrukcí či oprav, zpracování komplexních 

podkladů ke všem stupňům projektových dokumentací, řídí projekty a koordinují 

související aktivity“ (24). 

 

Zejména se věnují těmto činnostem: 

+ Studie proveditelnosti, atd. 

+ Finanční plán, harmonogram, atd. 

+ Kompletní projektová příprava 

+ Příprava pozemků, zaměření, parcelizace nebo zasíťování 

+ Zpracování energetických štítků budov 

+ Zajištění statiky staveb, statických posudků 

+ Zpracování veškerých urbanistických studií 

+ Zařízení územního rozhodnutí, stavebního povolení i kolaudace 

+ Výkon autorského a technického dozoru (24). 
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3.2.6 IT servis 

IT oddělení společnosti se zabývá podporou správy a pronájmu nemovitostí, monitoring 

veškerých aktivit, které kolem spravovaných nemovitostí probíhají, jejich online 

zpracování a řešení (24). 

 

„Od roku 2008 bylo postupně implementováno programové vybavení, které v současné 

době řeší všechny oblasti činnosti, a stále tento software zdokonalují, aby  informace, 

které nabízí, byly pro všechny osoby, které s těmito informacemi pracují, snadno 

a přehledně dostupné“ (24). 

 

+  Základem systému ERP Microsoft Dynamix AX 

+  Facility Management řídí za pomoci AFM od společnosti Alstanet 

+  elektronická archivace a oběh dat - Treeinfo od společnosti Sabris (DMS) 

+  kompletní pasportizace nemovitostí (AFM) 

 

„V roce 2009 byla společnost XY za toto softwarové řešení nominována na cenu IFMA. 

V současné době jsou schopni mít naprosto přesné informace o konkrétní místnosti 

kterékoliv nemovitosti, od vypínače na zdi, přes korespondenci nebo platební morálku 

nájemníka, až po kompletní ekonomiku tohoto prostoru, což bylo na počátku jedním 

z cílů, budování takto rozsáhlého informačního projektu společnosti“ (24). 

 

Vizionářský pohled firmy na funkčnost informačního systému, který řeší problematiku 

práce s nemovitostmi, posouvá bezesporu všechny jejich dodavatele aplikací 

i  společnost samotnou vpřed (24). 

 

 

 

 

 



36 
 

3.3  Porterova analýza pěti sil 

 
Společnost byla analyzována pomocí Porterovy analýzy pěti sil a dále za použití 

částečné SWOT analýzy. 

 

3.3.1 Vliv nové konkurence 

Společnost spravuje přes sto nemovitostí v celé ČR. Nejvíce ovšem působí v jednom 

městě, ve kterém má pod správou velkou část svého majetku. V tomto městě má tedy 

celkem silnou pozici, kterou začíná ohrožovat společnost s projektem OD13. Jedná 

se o projekt, který spravuje staré budovy v daném městě a nabízí je k pronájmu stejně 

jako firma XY. Důležité proto je vytvořit a zajistit si své loajální zákazníky spokojené, 

kterých má firmy prozatím dostatek. Další konkurencí by mohla být firma PMT real 

a.s., ale jelikož působí v jiných regionech republiky, není pro firmu až  tak ohrožující 

(24). 

 

3.3.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je v závislosti na velikosti dodavatele. Firma je střední 

velikosti a u celostátních dodavatelů médií (elektrická energie, voda, plyn a další) není 

její vyjednávací pozice příliš silná. Naopak značnou vyjednávací sílu má u regionálních 

poskytovatelů služeb spojených s údržbou nemovitosti. Společnost proto odebírá služby 

od menších poskytovatelů, se kterými je schopna domluvit výhodnou cenu a které může 

koordinovat a kontrolovat (24). 

 

3.3.3 Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratele společnosti lze roztřídit do dvou skupin. První z nich je skupina velmi 

důležitých zákazníku, které u firmy utratí několik set tisíc korun ročně. Zákazníci této 

skupiny mají samozřejmě vyšší prioritu a možnost měnit podmínky smlouvy 

o pronájmu nebytových prostor. Mezi druhou skupinu spadají malé firmy a živnostníci 

a  jde o podstatně obvyklejší skupinu. Tito zákazníci sice mají omezenou vyjednávací 

sílu, ale smlouva je vždy vázaná na domluvě mezi klientem a obchodním manažerem a 

téměř vždy se zvolí kompromis obou stran (24). 
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3.3.4 Ohrožení substituty 

Velká výhoda společnosti spočívá v nabídce zastupování vlastníka nemovitosti. Na 

rozdíl od jiných realitních společností, které nabízejí pronájem nebytových prostor, se 

společnost po předání o svého klienta stará nadále. Cena služeb není uměle 

nadhodnocována prémiemi pro makléře. Společnost se snaží svými dodatečnými 

službami překonat ostatní společnosti, které na trhu působí a nabízejí podobné služby 

(24). 

 

3.3.5 Rivalita mezi existujícími podniky 

Existence rivality mezi stávajícími podniky samozřejmě je. Ačkoliv je nejagresivnější 

v cenové oblasti, prozatím nemůžeme mluvit o cenové válce. Prohloubení rivality 

spočívá v kvalitě a množství poskytnutých služeb Facility Managementu (24). 

 

3.4 SWOT analýza 

S využitím částečné SWOT analýzy, byla provedena analýza současného stavu podniku. 

 

Obrázek č. 1 Vlastní zpracování: SWOT analýza 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

Po analýze současného stavu firmy, kde bylo zjištěno, že jednou z předností firmy 

je nabídka dodatečných služeb „Facility Management“ pro své klienty, bylo rozhodnuto 

držet se těchto silných stránek a jako příležitost, pro udržení a možné získání nových 

klientů, navrhnout webovou aplikaci na finanční analýzu klientů firmy. 

 

Program byl přímo vytvořen podle požadavků firmy, jeho zpracování bylo 

konzultováno se zaměstnanci firmy. Je využitelný pro širokou škálu podniků. 

 

Byl vytvořen pracovní název aplikace „FINALLY“ a později navržené i logo: 

 

Obrázek č. 2 Vlastní zpracování: Logo aplikace FINALLY 

 

4.1 Zpracování aplikace 

4.1.1 Databázové schéma 

Tvorba aplikace byla rozdělena do několika částí. V první části byla potřeba 

předpřipravit databázovou strukturu tak, aby do ní bylo možné vkládat hodnoty 

z účetních výkazů a dále s nimi bylo možné pracovat. Bylo vytvořeno šest relací, které 
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na sebe byly vzájemně vázané pomocí cizího klíče. Primární klíč měl atribut ID, na 

který se vázaly ostatní atributy v tabulce. Vazby tabulek jsou vyobrazeny pomocí ER 

diagramu v obrázku č. 2 a datové toky pomocí DFD diagramu v obrázku č. 3. 

ER Diagram 

 

Obrázek č. 3 Vlastní zpracování: ER diagram 

DFD diagram 

 

Obrázek č. 4 Vlastní zpracování: Diagram toků dat 
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Schéma relace tvořily atributy:  

 ID 

 parentID 

 level 

 název 

 řazení 

 active 

 typ. 

N-tice relace byly vyplněny tak, že ID a parentID na sebe měly logickou návaznost. 

 

Obrázek č. 5 Ukázka rozvahy (Zdroj: Rozvaha) 
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Obrázek č. 6 Vlastní zpracování: Ukázka tabulky "číselník rozvaha" 

Atribut „level“ byl vytvořen pro poskládání struktury dle hierarchie, která je v účetních 

výkazech daná. „Název“ obsahoval položky z účetních výkazů. Atribut „řazení“ sloužil 

pro řazení N-tic dle podrobnější hierarchie. Další atribut byl „active“, který zatím 

neplnil žádnou funkci, byl tam pouze pro případ, že by bylo potřeba schovat nějakou 

položku, ale přitom ji nebylo potřeba mazat z databáze. Atribut „typ“ pak měl dvě 

hodnoty a to hodnotu 1 a 2, kdy hodnota 1 představovala aktiva a hodnota 2 pasiva.  

 

Téměř totožná struktura byla vytvořena i pro Výkaz zisku a ztráty a MPO analýzu. 

 

Pojem „MPO analýza“ představuje v projektu funkci programu, kdy se porovnávají 

výsledné hodnoty podniku s průměrnými výsledky analýzy daného roku vystavené 

ministerstvem průmyslu a obchodu pro různá odvětví. Blíže vysvětlené níže. 
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Obrázek č. 7 Vlastní zpracování: Ukázka tabulky "číselník vzz" 

Rozdíl mezi první a druhou tabulkou byl pouze v atributu „typ“, kde byly 3 hodnoty 

a  to 0,1 a 2. Jednička představovala náklady, dvojka výnosy a nula ostatní. 

 

Pro ukládání dat bylo potřeba vytvořit ještě další tabulky, do kterých se data postupně 

ukládala. Pro jejich uložení bylo použito asynchronní ukládání (AJAX). Do těchto 

předpřipravených tabulek bylo možné vypsat číselné hodnoty.  

 

Obrázek č. 8 Vlastní zpracování: Ukázka tabulky "rozvaha data" 
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4.1.2 Skriptovací jazyk PHP 

Kód programu byl psán v integrovaném vývojovém prostředí NetBeans IDE 8.0. První 

část kódu spočívala v propojení databáze s vývojovým prostředím. Pro tento úkon bylo 

vytvořeno několik funkcí, které v sobě nesly údaje o IP adrese serveru, názvu hosta, 

názvu databáze a další. První potřebnou funkcí byla funkce mysql_connect(), která 

vytvořila spojení se serverem MySQL. Dále pak funkce mysql_select_db(), jenž 

nastavila pracovní databázi na serveru. Funkce byly vytvořeny s pomocí zdroje (13). 

 

V dalším kroku bylo potřeba vytvořit funkce pro vypsání dat z tabulek a to pomocí SQL 

dotazu SELECT * FROM, jenž vybral veškeré položky z tabulek. Dále bylo využito 

klauzule WHERE, která stanovila podmínku pro výběr a ORDER BY klauzule, která 

setřídila záznamy. Po jejich vypsání byly vytvořeny funkce na strukturování tabulek 

aplikace. 

 

V rámci funkcí, které sloužily pro zapsání dat získaných z účetních výkazů, byly 

vytvořené inputy. V dalším kroku bylo potřeba, aby se tyto vepsaná data uložila 

do databáze. Jak již bylo zmíněno, bylo použito asynchronního ukládání, které spočívá 

v tom, že se pomocí metody POST z  HTML posílají asynchronně data do PHP skriptu, 

kde je s nimi možné pracovat. Pro toto ukládání bylo využito již vytvořené 

javascriptové funkce (23). 

 

V kódu pak byla podmínka, která testovala, zda je již v inputu hodnota napsaná. 

To bylo zjištěno pomocí podmínky, zda funkce mysql_num_rows(), která vrací počet 

záznamů ve výsledku dotazu, byla větší než 0. Pokud ano, využilo se SQL příkazu 

UPDATE a  hodnota se aktualizovala. V případě, že první podmínka nebyla splněna, 

bylo využito SQL příkazu INSERT INTO a hodnota byla vložena do databáze. Pro 

tento krok bylo využito zdroje (23). Strukturou podobné části kódu z jiného projektu. 

Proces ukládání dat je vyobrazen ve vývojovém diagramu níže. 
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Obrázek č. 9 Vlastní zpracování: Vývojový diagram – Ukládání dat 

 

 

Obrázek č. 10 Vlastní zpracování: Ukázka postupného ukládání dat do databáze 
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Označení řádků položek, které je uvedeno v levé části tabulky rozvahy a výkazu zisku 

a  ztráty, bylo provedeno pomocí atributu „level“. Ve funkci byl cyklus, který testoval, 

zda sloupec s názvem „level“ je roven hodnotám od 0-4, ke kterým byly poté přiřazeny 

potřebné písmena, římské číslice a arabské číslice. Například položka s hodnotou 

0 v atributu „level“ - AKTIVA CELKEM, neměla přiřazen žádný znak, ale položka 

s hodnou 1 -  Pohledávky za upsaný základní kapitál, měla přiřazený znak „A“. Toto 

značení je přesně dané dle zákona o účetnictví. 

 

Když byly připravené tabulky propojené s databází a bylo do nich možno vkládat 

hodnoty z účetních výkazů, mohla začít tvorba funkcí pro výpočty daných ukazatelů. 

V každé funkci byly deklarované proměnné, do kterých pomocí SQL dotazu SELECT 

a klauzule WHERE byly dané hodnoty nahrány přes atribut IDciselnik. Uveďme 

příklad, kdy bylo potřeba získat hodnotu z řádku číslo 68, což byla položka „Vlastní 

kapitál“. Jelikož databáze byla strukturovaná tak, že čísla řádku z výkazu byla shodná 

s hodnotou IDciselnik, bylo možné definovat podmínku, kde IDciselnik měl být roven 

‚68‘ a tím se získala hodnota, která byla potřeba.  

 

Obrázek č. 11 Vlastní zpracování: Ukázka funkce pro výpočet Vertikální analýzy majetkové 

V případě, že bylo nutné počítat s více položkami a sečíst je do jedné hodnoty, bylo 

využito databázové agregační funkce SUM.  

 

Příkaz return nám pak vrací hodnotu při vyvolání funkce. Mysql_query provede SQL 

uživatelem nadefinovanou posloupnost příkazů a odesílá dotaz na databázi. 
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Mysql_fetch_array vrací pole hodnot načteného záznamu a v případě této funkce ukládá 

hodnotu jmenovaného sloupce databáze.  

 

Obrázek č. 12 Vlastní zpracování: Ukázka funkce pro výpočet Vertikální analýzy majetkové 

Stejná funkce byla vytvořena i pro minulé období, aby byly porovnány období 

sledované a minulé. V rámci práce bylo pracováno s účetními výkazy roku 2014, čili 

byla provedena finanční analýza za rok 2013 (minulé období) a 2014 (sledované 

období). 

 

Další funkcí byla již zmíněná MPO analýza. Ta byla vytvořena pro možné porovnání 

hodnot s průměrnými hodnotami daných odvětví. Každý rok ministerstvo průmyslu 

a obchodu vystavuje tyto hodnoty ve formátu XLS, setříděné podle odvětví. V těchto 

materiálech se ovšem vyskytují jen některé, pro tento projekt, využitelné ukazatele. 

Bylo využito šesti finančních ukazatelů a to: ROE, ROA, Vlastní aktiva/ Aktiva, 

Likvidita 3. stupně, Likvidita 2. stupně a Likvidita 1. stupně. 

 

Obrázek č. 13 Ukázka MPO analýzy vystavené pro rok 2013 (Zdroj: 19) 

V databázi byla již vytvořena tabulka a v programu další potřebné funkce pro její 

propojení s databází. V dalším kroku byl vytvořen rozbalovací seznam pomocí tagu 
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Option, který nabízel číselník typů organizací. Dále, po zvolení typu organizace, bylo 

k dispozici tlačítko (Button), které vypsalo v rámci stránky hodnoty podniku a hodnoty, 

které byly uvedeny v MPO analýze a následně jejich porovnání. 

Pro výpis většiny obsahu bylo využito výkonného formátovacího nástroje – tabulky 

HTML.  

 

 

Obrázek č. 14 Vlastní zpracování: Ukázka struktury tabulky v programu 

 

4.1.3 Šablona METRO UI TEMPLATE v3.0.3.1 

Jedním z konečných kroků, byla implementace připravených kódu do šablony. Při volbě 

vzhledu jsem měla pro práci jasnou představu. Šablonu MetroStyle, která je vzhledově 

připomíná prostředí Windows 8. Jelikož firma využívá hojně webových aplikací, měla 

již k dispozici několik málo šablon. Jednou z nich byla právě mé představě naprosto 

vyhovující šablona METRO UI TEPLATE v.3.0.3.1. a pro tvorbu aplikace mi byla 

poskytnuta (22). Šablona již byla implementována na jinou aplikaci, takže bylo potřeba 

přehrát Pages na vlastní a provést další úpravy a změny. 
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Obrázek č. 15 Vlastní zpracování: Ukázka konfigurace šablony 

Šablona v sobě má implicitně nastaveny kaskádové styly, čili nebylo potřeba se zabývat 

problematikou CSS stylů. 

 

 

Obrázek č. 16 Vlastní zpracování: Webová aplikace FINALLY 
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Obrázek č. 17 Vlastní zpracování: Rotace ikony s logem 

Pro zajímavější vzhled aplikace, byla zvolena funkce pro rotaci ikon. Ikony, které mají 

na přední straně logo aplikace, jsou rotující a při jejich otočení jde vidět popisek, 

vysvětlující o jakou ikonu se jedná.  

 

Webová aplikace je rozdělena na několik částí: layout?(rozložení stránek) 

1.) Hlavička programu 

 

Obrázek č. 18 Vlastní zpracování: Hlavička aplikace 

2.) Úvod 

 

Obrázek č. 19 Vlastní zpracování: Úvod a hlavních šest ikon aplikace 
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První dvě ikony slouží pro nahrání dat z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Jedná se 

o  nejdůležitější dvě ikony, jelikož se do nich nahrávají vstupní údaje, bez kterých 

aplikace není schopna vytvářet žádné hodnoty. Proto jsou uvedeny hned jako první. 

V popisku ikony je žádost o nahrání dat. 

 

    

Obrázek č. 20 Vlastní zpracování: První dvě ikony sloužící pro nahrání dat 

 

 

 

Obrázek č. 21 Vlastní zpracování: Ukázka nahrání dat do rozvahy 
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Rozbor dalších ikon: 

1. Absolutní ukazatelé  

 

Obrázek č. 22 Vlastní zpracování: Absolutní ukazatelé 

V absolutních ukazatelích aplikace počítá majetkovou a kapitálovou strukturu firmy. 

V prvním sloupci je zpravidla uvedeno, o jaký ukazatel se jedná, v druhém pak typ 

ukazatele. Ve třetím a čtvrtém sloupci jsou výsledné hodnoty a v posledním sloupci 

je  uvedeno porovnání předešlých dvou hodnot (dvou období).  

 

Majetková struktura poměřuje stálá aktiva s oběžnými. Ve sledovaném období jsou 

oběžná aktiva 10ti násobky stálých aktiv. V případě našeho klienta se majetková 

struktura zhoršila oproti minulému roku. V minulém období vychází vyšší hodnoty 

a  to  v důsledku vyšších pohledávek vůči odběratelům.  

 

Kapitálová struktura, která poměřuje vlastní kapitál s cizími zdroji je v tomto případě 

okolo 0 a to z důvodu záporného výsledku hospodaření minulých let. Výsledek obou let 

je téměř stejný, jelikož se vlastní kapitál a cizí zdroje v rozmezí jednoho roku téměř 

nezměnily. 

 

Firma požadovala, aby u každého z ukazatelů byla uvedena poznámka, která popisuje 

základní charakteristiku daného ukazatele. 
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2. Ukazatelé zisku 

 

Obrázek č. 23 Vlastní zpracování: Ukazatelé zisku 

V ikoně ukazatele zisku nejsou žádné propočty, jsou zde pouze uvedeny hodnoty, které 

lze vyčíst z výkazu zisku a ztráty. Jsou zobrazeny, jelikož je s nimi v rámci práce velmi 

často pracováno a jsou to výchozí hodnoty pro vlastníky podniku. V posledním sloupci 

je opět uvedeno porovnání hodnot. 

 

3. Rozdílové ukazatelé 

 

Obrázek č. 24 Vlastní zpracování: Rozdílové ukazatelé 

U rozdílových ukazatelů jsou v druhém sloupci uvedeny doporučené hodnoty, v tomto 

případě jsou doporučenými hodnotami kladné výsledky. U klienta jde vidět, že jeho 



53 
 

veškeré hodnoty jsou mínusové. Je to v důsledku vysokých krátkodobých závazků. 

Jedna z možností, jak tuto situaci napravit je transformace krátkodobých závazků na 

dlouhodobé závazky a je to zároveň možnost, kterou firma bude v budoucnu aplikovat. 

Pokud bychom počítali s hodnotami bez těchto jiných závazků, čili počítali s tím, že 

závazky již byly pomocí bankovního úvěru splaceny, získali bychom hodnoty 

následující: 

 

Obrázek č. 25 Vlastní zpracování: Rozdílové ukazatelé 

 

V tom případě vidíme, že hodnoty jsou v naprostém pořádku. Jediný problém by nastal 

v roce 2013 u čistých pohotových prostředků. Tento záporný výsledek by byl 

v důsledku nízkého finančního krátkodobého majetku v tomto roce. 

 

4. Poměrové ukazatelé 

 

Obrázek č. 26 Vlastní zpracování: Poměrové ukazatelé 

Ve čtvrté ikoně jsou pouze odkazy na výpočty poměrových ukazatelů, které jsou 

uvedeny v pravé části aplikace. Pro poměrové ukazatele byly vytvořeny vlastní ikony 

z důvodu jejich rozdělení do čtyř dalších ukazatelů. Tento krok byl zvolen pro větší 

přehlednost aplikace.  
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Obrázek č. 27 Vlastní zpracování: Ikony poměrových ukazatelů 

 

4.1 Ukazatel rentability 

 

Obrázek č. 28 Vlastní zpracování: Poměrové ukazatele – ukazatel ziskovosti 
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Ukazatele rentability poměřují zisk získaný podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž 

bylo užito k jeho dosažení. (16) 

 

V rámci práce byly hodnoceny čtyři ukazatelé rentability:  

 rentabilita vložených investic,  

 rentabilita celkových aktiv,  

 rentabilita vlastního kapitálu, 

 rentabilita tržeb.  

 

Všichni tito ukazatele vycházejí záporně a u všech je to z důvodu záporných výsledků 

hospodaření minulých let v obou letech. 

 

4.2 Ukazatel likvidity 

 

Obrázek č. 29 Vlastní zpracování: Poměrové ukazatele – ukazatel likvidity 

Ukazatel likvidity uvádí schopnost podniku splácet své závazky.  Likvidita se dělí na: 

 Likvidita 3. stupně (Běžná likvidita) 

 Likvidita 2. stupně (Pohotová likvidita)  

 Likvidita 1. stupně (Okamžitá likvidita) 
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Jde vidět, že hodnoty likvidity u klienta jsou nevyhovující. Což značí, že podnik není 

schopen splácet své závazky. Likvidita 3. a 2. stupně je totožná a to z důvodu nulových 

zásob. Podnik má příliš vysoké ostatní krátkodobé závazky, kvůli kterým hodnoty 

nevypovídají o finančně stabilním podniku. Podnik má v plánu, jak už bylo zmíněno, 

provést transformaci těchto ostatních závazků na bankovní úvěr.  

 

      4.3 Ukazatel aktivity 

 

Obrázek č. 30 Vlastní zpracování: Poměrové ukazatele – ukazatel aktivity 

 

Ukazatel aktivity poukazuje na efektivní využívání aktiv podniku. V porovnání obratu 

celkových aktiv vidíme, že aktiva za sledované období byly o hodně nižší než aktiva 

minulého období a to kvůli prodejům dlouhodobého hmotného majetku. Obrat stálých 

aktiv by měla být vyšší než obrat celkových aktiv dle doporučení. Můžeme vidět, že 

tato podmínka byla splněna v obou obdobích. Doba obratu zásob je nulová, protože 

podnik nemá žádné zásoby. Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů 

není optimální, protože jsou krátkodobé závazky příliš vysoké. V roce 2013 byla doba 
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obratu krátkodobých pohledávek vyšší než doporučených 30 dní, odběratelé nesplatili 

své závazky vůči společnosti včas.  

 

4.4 Ukazatele zadluženosti 

 

Obrázek č. 31 Vlastní zpracování: Poměrové ukazatele – ukazatel zadluženosti 

 

V ukazateli zadluženosti lze vypočítat jaký je vztah mezi cizími zdroji a vlastním 

kapitálem, nebo jejich složkami. 

 

Celková zadluženost je opět v důsledku záporné ztráty z minulých let v nevyhovujících 

hodnotách. 

 

Úrokové krytí nám poukazuje jakou výši úroku je společnost schopna zaplatit 

z vlastního zisku. V roce 2014 byla hodnota rovna 1, což znamená, že veškerý zisk 

podniku byl na zaplacení úroku. V roce 2013 nebylo potřeba investovat veškerý majetek 

do splacení úroků. 
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5. Soustava ukazatelů 

V soustavě ukazatelů byly uvedeny dva bankrotní indikátory - Altmanův index a Index 

IN01. 

 

Obrázek č. 32 Vlastní zpracování: Soustava ukazatelů 

 

Ve vysvětlivkách se vyskytuje poznámka „Podnik v tzv. šedé zóně“. V případě, 

že by se hodnoty firmy dostaly do intervalu 1,2 – 2,9 u Altmanova indexu a 0,77 – 1,77 

u Indexu IN01, byla by číselná hodnota změněna na šedou barvu. Šedá zóna značí, 

že u podniku nelze určit, zda je podnik ve finanční tísni či naopak. 

 

Klient se pohybuje ve špatných číslech, čili je vážně ohrožen bankrotem. 

 

6. MPO analýza 2013 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vystavuje každý rok průměrné hodnoty 

ekonomických ukazatelů různých odvětví. Podle těchto výsledků byla připravena 

funkce pro porovnávání výsledků klientů s jejich konkurencí v odvětví. Jedná se 

o  finanční ukazatele ROE, ROA, Vlastní kapitál /Aktiva a likvidita všech 3 stupňů. 

 

Do připravené tabulky byly nahrány data analýzy roku 2013 a tak bylo provedeno 

porovnání ukazatelů za rok 2013. 
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Obrázek č. 33 Vlastní zpracování: Mpo analýza ukázka naplněného číselníku 

 

U MPO analýzy je číselník, ze kterého je možné vybrat odvětví, ve kterém se klient 

pohybuje a porovnat jeho hodnoty s průměrnými hodnotami ostatních podniků ve 

stejném odvětví. V případě vybraného klienta, který má jako předmět činnosti: 

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než 

základních služeb spojených s pronájmem, tak vybíráme možnost „Činnost v oblasti 

nemovitostí“. 

 

 

Obrázek č. 34 Vlastní zpracování: Mpo analýza – ukázka výpočtu 
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4.2 Ekonomické zhodnocení 

 
Ekonomické zhodnocení webové aplikace souhrnně zhodnocuje celkové náklady 

na zpracování tohoto projektu. Popisuje většinu prvků použitých na vytváření webové 

aplikace FINALLY. 

Popis Cena 

Registrace domény 150 Kč/rok 

Cena webhostingu 180 Kč/rok 

Cena šablony  cca 480 Kč/jednorázově 

Práce vynaložená na realizaci projektu 2500 Kč/jednorázově 

Celkem 3310 Kč 

Tabulka č. 2 Vlastní zpracování: Celkové náklady 

 

4.2.1 Přínos vlastního návrhu řešení 

Finanční přínos návrhů pro firmu prozatím nelze vyjádřit. Je zde pouze potenciál 

zvýšení spokojenosti zákazníků, který poskytne tato aplikace v podobě dodatečných 

služeb pro klienty. Finanční analýza klientům poskytuje pohled na jejich finanční 

situaci, která je nesmírně důležitá pro vlastníky podniků, kteří jsou klíčovými osobami 

v rámci obchodu. Společnost XY bude pak schopna z výsledků finanční analýzy a se 

znalostí svých klientů poskytnout náhled na finanční situaci, navrhnout případné řešení 

na  zlepšení stavu podniku a tím udržet bonitu vlastních klientů. Přínos této bakalářské 

práce nespočívá jen v potenciálu získání či udržení klientů, ale i v tom, že se jedná 

o funkční aplikaci, která provádí zdlouhavé propočty automatizovaně a šetří tím čas 

a  peníze společnosti, pro kterou byl vyroben. 

 

4.2.2 Využitelnost návrhu 

Jelikož jsou propočty finanční analýzy časově náročné, je tato aplikace schopna ušetřit 

čas jejím uživatelům. Vzorce finančních ukazatelů jsou jasně dané, proto je aplikace 

využitelná pro širokou škálu firem. Finanční analýza nám s podrobnějším rozborem 

od kvalifikované osoby může poskytnout informace o tom, jak dlouho budeme prodávat 

naše zásoby, kdy budeme schopni uhradit své závazky, poskytne-li nám banka úvěr či 

ne, a další. Firma mohla využít již naprogramovaných aplikací, ale jednalo by se 
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o  zbytečné náklady viz Tabulka č. 4. Vlastní zpracování: Analýza konkurenčních 

produktů. Jednou z hlavních výhod aplikace je ta, že se jedná o webovou aplikaci, čili 

k ní nejsou potřeba žádné specifické technické požadavky, jak tomu bývá u jiných 

programů. Jelikož je webové prostředí pro většinu uživatelů v dnešní době zcela známe, 

je aplikace snadno ovladatelná a  je možné ji poskytnout i neškoleným osobám. 

 

4.2.3 Analýza konkurenčních produktů 

Název programu/verze Cena bez DPH 

EQUANTA Finanční analýza 19 900 Kč 

FAF Licence III. FAF PROFI 14 500 Kč 

FinAnalysis 2.14 CZ 2 900 Kč 

BALFAN Finanční analýza 2 500 Kč 

Kalkulačka finanční situace podniku webová Zdarma 

Tabulka č. 3 Vlastní zpracování: Analýza konkurenčních produktů 

 

Na trhu je ještě několik málo dalších programů, které provádí finanční analýzu, ty  jsou 

ale součástí jiných ekonomických programů, čili je nelze přesně vyčíslit. 

 

Programy jsou zpravidla v prostředí Excelu. Webovou aplikací je pouze Kalkulačka 

finanční situace, která je ale dle mého názoru nepřehledná. Ani jeden z programů nemá 

funkci MPO analýzy. 

 

4.2.4 Vize do budoucna 

Jednou z vizí do budoucna, která by mohla mít prospěch pro tuto práci, by bylo 

automatické nahrávání dat pomocí XML nebo CSV formátu. Jedná se o povinnost všech 

podniků v ČR podávat elektronická podání pro finanční správu pomocí elektronických 

formulářů, ve kterých se nahrávají účetní výkazy právě ve formátu XML. Tato 

povinnost se týká všech právnických osob, ale jelikož je spuštěna teprve od minulého 

roku, byly ještě možné určité výjimky.  Kdyby byl pak jednotný formát těchto dat, bylo 

by možné je získat od všech klientu a nahrát je do programu automaticky, čímž by byl 

ušetřen další čas, který musíme prozatím poskytnout pro nahrání dat ručním 

vypisováním.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo navrhnout řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku, 

zlepšení kvality poskytujících služeb a zautomatizovat práci zaměstnancům. Nejprve 

bylo nutné provést analýzu současného stavu společnosti a na jejím základě navrhnout 

řešení – Návrh webové aplikace pro potřeby finanční analýzy klientů firmy. Realizace 

tohoto řešení byla docílena pomocí MySQL databáze, skriptovacího jazyku PHP 

a šablony MetroStyle. V rámci zpracování práce bylo využito znalostí získaných 

ze studia na  fakultě podnikatelské VUT v Brně, samostudia a poskytnutých zdrojů. 

 

Hlavní výstupem této práce je tedy webová aplikace, která byla v rámci testování práce 

aplikována na vybraného klienta společnosti. Výsledné hodnoty všech ukazatelů klienta 

byly zhodnoceny a popsány. Pro získání strategických informací z výsledků finančních 

ukazatelů, bylo potřeba nashromáždit ucelené znalostí o klientovi. Na základě těchto 

informací a znalostí, bude firma schopna navrhnout možné postupy ke zlepšení finanční 

situace svého klienta. 

 

Celá práce byla tvořena s ohledem na funkčnost aplikace a na splnění požadavků firmy. 

Aplikace je nyní plně funkční a připravena k využití. Její webové rozhraní je vhodné 

i  pro  neškolené pracovníky. Cíl této práce byl splněn. 
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