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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané obchodní 

korporace pomocí vybraných metod a ukazatelů a jejich následným vyhodnocením  

a porovnáním s doporučenými hodnotami, nebo s oborovými průměry. Snaží se o 

nalezení příčin a navrhnutí zlepšení situace. 

 

Abstract 

This thesis focuses on the evaluation of the financial situation of selected business 

corporations using selected methods and indicators and their subsequent evaluation and 

comparison with recommended values, or with industry averages. On finding the causes 

and propose improvements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow 

 

Key words 

financial standing analysis, balance sheet, income statement, cash flow 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

SOLAROVÁ, A. Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017. 74 s. Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Lucie Folprechtová. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení  

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil/a 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským).  

 

V Brně dne 26. května 2017  

 

_______________________  

           podpis studenta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Moje poděkování patří paní Ing. Lucii Folprechtové, vedoucí mé bakalářské práce, 

jejím cenným radám a času, který mi věnovala. Dále pak mojí rodině, přátelům a příteli, 

kteří mi byli oporou a měli se mnou velikou trpělivost. 



 

 

OBSAH 

OBSAH ............................................................................................................................. 7 

ÚVOD ............................................................................................................................. 10 

1 CÍL A METODIKA PRÁCE .................................................................................. 11 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .............................................................. 13 

2.1 Charakteristika analýzy .................................................................................... 13 

2.2 Uživatelé finanční analýzy ............................................................................... 14 

2.3 Analýza okolí podniku ..................................................................................... 15 

2.3.1 SLEPTE analýza ....................................................................................... 15 

2.3.2 Porterův model pěti sil .............................................................................. 16 

2.3.3 7S MODEL ............................................................................................... 17 

2.3.4 SWOT analýza .......................................................................................... 18 

2.4 Zdroje a podklady pro finanční analýzu........................................................... 18 

2.4.1 ROZVAHA ............................................................................................... 18 

2.4.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ................................................................... 19 

2.4.3 VÝKAZ CASH FLOW ............................................................................ 19 

2.5 Metody finanční analýzy .................................................................................. 20 

2.6 Ukazatelé finanční analýzy .............................................................................. 20 

2.6.1 Absolutní (stavové) ukazatele ................................................................... 20 

2.6.2 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ ......................................... 21 

Vertikální analýza ....................................................................................................... 21 

Horizontální analýza ................................................................................................... 22 

2.6.3 ROZDÍLOVÉ UKAZATELE ................................................................... 22 

2.6.4 POMĚROVÉ UKAZATELE .................................................................... 23 



 

 

UKAZATELE LIKVIDITY ................................................................................... 24 

2.7 UKAZATELÉ AKTIVITY .............................................................................. 25 

2.8 Finanční páka ................................................................................................... 28 

2.9 Provozní ukazatele ........................................................................................... 28 

2.10 Syntetické ukazatele ..................................................................................... 28 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ................................................................... 31 

3.1 POPIS SPOLEČNOSTI ................................................................................... 31 

3.2 ZHODNOCENÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ ............................................... 32 

3.3 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH UKAZATELŮ .............................................. 32 

3.3.1 SLEPTE ANALÝZA ................................................................................ 33 

3.3.2 PORTERŮV MODEL 5 SIL .................................................................... 34 

3.3.3 MC Kinsey 7S analýza ............................................................................. 35 

3.3.4 SWOT ANALÝZA ................................................................................... 37 

3.4 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ ................................................ 37 

3.4.1 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY ................................................. 38 

3.4.2 HORIZINTALNI ANALÝZA .................................................................. 41 

3.5 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ ............................................... 48 

3.5.1 ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL ............................................................... 48 

3.5.2 ČISTÉ POHOTOVÉ PROSTŘEDKY ...................................................... 48 

3.6 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ ................................................ 48 

3.6.1 UKAZATELÉ RENTABILITY ............................................................... 49 

3.6.2 LIKVIDITA .............................................................................................. 50 

3.6.3 UKAZATELÉ AKTIVITY ....................................................................... 53 

3.6.4 UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI ........................................................... 57 



 

 

3.6.5 FINANČNÍ PÁKA ................................................................................... 58 

3.7 PROVOZNÍ UKAZATELE ............................................................................. 58 

3.8 SYNTETICKÉ SOUSTAVY UKAZATELŮ .................................................. 58 

3.8.1 ALTMANŮV INDEX .............................................................................. 58 

3.8.2 INDEX 05 ................................................................................................. 59 

3.9 SOUHRNNÉ HODNOCENÍ ........................................................................... 59 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .............................................................................. 61 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 65 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ................................................................................ 66 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ .................................................... 68 

SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................... 70 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................... 71 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................... 72 

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 74 

 

 



 

10 

ÚVOD 

V současnosti dochází k nepředvídatelným a rychlým změnám v hospodářství, ať už 

v domácím nebo mezinárodním, a proto by měl každý podnik, který chce na trhu mít 

své dobré místo a jméno, umět předvídat tyto změny, být na ně částečně připraven a 

umět na ně rychle a cíleně reagovat.  

Finanční analýza by proto měla být nedílnou součástí chodu každé obchodní korporace. 

Měli by ji analyzovat lidé, kteří jí rozumí a umí ji nejlépe interpretovat vedoucím 

pracovníkům, kteří by na ni měli flexibilně reagovat.  

Analýza by měla správně identifikovat finanční zdraví podniku, což vyplývá ze správně 

vedených a bezchybných dokumentů, jako je například rozvaha, výkaz zisku a ztrát a 

cash flow. 

Cílem mé bakalářské práce je určit finanční analýzu v podniku UNIST s.r.o. pomocí 

různých finančních a ekonomických ukazatelů, z výsledků mé analýzy vyvodit 

rozhodnutí a návrhy na zlepšení.  

Má bakalářská práce bude rozdělena do dvou částí, a to do teoretické a praktické. 

V teoretické části se budu opírat o odbornou literaturu, která se věnuje finanční analýze 

a její rozbor. Zaměřím se na cíl a na průběžné cíle, které chci v práci dosáhnout. 

Rozeberu dané účetní výkazy, ze kterých budu čerpat, podrobněji se zaměřím na 

jednotlivé ukazatele. V praktické části vypočítám jednotlivé ukazatele a popíšu danou 

situaci. Budu se snažit co nejpřesněji interpretovat dané výsledky, abych pochopila 

danou problematiku, a navrhla co nejlepší návrhy na zlepšení. Analýzu by měli 

provádět lidé, kteří ji rozumí a umí její výsledky nejlépe interpretovat vedoucím 

pracovníkům, kteří se poté pokusí v problematických oblastech o zlepšení. 
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1  CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem mojí bakalářské práce je zjistit celkovou finanční situaci mnou vybrané 

obchodní korporace UNIST spol. s r.o. a navrhnout opatření pro její zlepšení. Celkově 

jde tedy o kompletní analýzu, ovšem k vypracování komplexní práce použiji dílčí cíle, 

jimiž budou jednotlivé finanční ukazatelé. 

Dílčí cíle mojí práce jsou: 

analýza stavových ukazatelů: 

vertikální analýza výkazů – analýza základních účetních výkazu, zjišťování podílů 

jednotlivých dílčích položek 

horizontální analýza výkazů – vývoj jednotlivých položek aktiv i pasiv a položek 

výkazů zisku a ztrát 

analýza poměrových ukazatelů: 

ukazatelé likvidity – likvidita běžná, okamžitá a pohotová, nám říkají, jak si podnik 

vede ve vztahu ke krátkodobým závazkům, což znamená, jak rychle je schopen splácet 

své závazky 

ukazatelé rentability – ukazují celkový obraz o efektivnosti podnikání, jde o 

rentabilitu aktiv, vlastního kapitálu, tržeb, nákladů a dlouhodobého kapitálu 

ukazatelé obratu – ukazují schopnost podniku využívat svůj majetek 

analýza ukazatelů zadluženosti – nám ukazují, jak moc úvěrově je firma zatížená  

Altmanův index – je souhrnný vzorec, který dává dohromady a do souvislosti některé 

poměrové ukazatele 

Při zpracování mojí práce použiji výpočty, které jsou doporučeny pro výpočet daných 

ukazatelů a jsou doplněny o výsledky, vážené průměry nebo doporučené hodnoty, 

kterých by měla každá obchodní korporace chtít dosáhnout. Jelikož začnu rozborem 

stavových ukazatelů, podrobněji se podívám na složení aktiv a pasiv dané firmy, což mi 
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následně pomůže při výpočtech například likvidity, u které je nutno znát složení aktiv 

podniku. 

Při výpočtech jednotlivých ukazatelů musím dbát na zvýšenou opatrnost při chybných 

výpočtech. Také je lepší znát už dopředu nějaké změny, které se v podniku udály 

(nákup nových pozemků např.), protože budu připravena na výkyvy výsledků a 

například záporné výsledky. 

Při hodnocení práce se budu snažit o objektivnost a o podání co nejlepších návrhů 

k řešení, které by firmě mohly opravdu pomoci zlepšit problematické části. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části mé práce rozeberu jednotlivé ukazatele, podrobněji je vysvětlím a rozeberu 

jejich výpočty. Podrobně také popíšu výkazy, ze kterých budu čerpat. Jednotlivé 

analýzy rozřadím do skupin dle jejich výpočtů. Prostoupení do problematiky mi usnadní 

následující praktickou část, ve které budu vymezené analýzy propočítávat. 

2.1 Charakteristika analýzy 

V odborných publikacích lze najít různá pojetí a přístupy k definici pojmu „finanční 

analýza“, které se liší na základě různosti cílů a úkolů, které jsou přisuzovány k analýze 

(1, s. 31). 

Jak již bylo řečeno v úvodu, finanční analýza představuje velmi důležitý zdroj 

komplexních a celkových informací o finanční situaci podniku a jejím vývoji v čase. 

Všechny její výstupy a výsledky jsou založeny na datech z účetních závěrek podniku 

(popř. výročních zpráv neupravovaných), které jsou povinně zveřejňovány ve sbírce 

listin obchodního rejstříku nebo na internetových portálech. Finanční analýza patří k 

činnostem, které by měl zvládat každý finanční manažer. Výsledky z této analýzy 

mohou sloužit jako podklady k různým úrovním rozhodování (od taktického po 

operativní), o možnostech a přístupech k financování a investiční činnosti společnosti. 

Základními požadavky na finanční analýzu jsou soustavnost a komplexnost (2, s. 51). 

Obrázek 1: Základní techniky finanční analýzy (1, s. 7) 
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Dle různých odborných publikací lze vymezit finanční analýzy takto:  

Finanční analýza nám představuje ohodnocení minulého, současného a 

předpokládaného finančního ohodnocení firmy. Cílem je rozpoznat finanční zdraví 

společnosti a určit její slabiny. (1, s. 19) 

 „V zásadě nejvýstižnější definicí je však ta, která říká, že finanční analýza představuje 

systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy především v účetních výkazech. 

Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a 

předpovídání budoucích finančních podmínek.“ (1, s. 17) 

2.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které poskytuje finanční analýza, používají různí uživatelé. Podle jejich 

vztahu k danému podniku je dělíme na interní (pracující v podniku, majitelé) a externí 

(ti co v podniku nepracují) (3, s. 15). 

V každém podniku zajímají účetní analýzy a výsledky účetnictví nejvíce manažery 

podniku, pro které představují významný nástroj jejich rozhodování, protože zachycují 

celkově všechny hospodářské operace v podniku a jejich výsledky, dopady na majetek a 

kapitál podniku. Kromě toho bývají manažeři hodnoceni často právě z výsledku 

finanční analýzy (4, s. 12). 

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku. Často bývají, podobně jako řídící pracovníci, motivování 

finančními odměnami. Zajímají se o jistotu svého zaměstnání, a o další perspektivy jako 

například sociální (4, s. 12). 

 Banky a věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu potencionálního 

dlužníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda mají poskytnout úvěr, v jaké výši a za 

jakých podmínek nebo s jakou úrokovou mírou. Držitelé dluhopisů se zajímají o 

likviditu podniku, o jeho finanční stabilitu a o to, zda jim bude jejich cenný papír 

splacen a v jaké výši či s jakým bonusem (4, s. 13). 
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Obchodní partneři (dodavatelé a odběratelé) mají zájem na perspektivnosti podniku, na 

jeho stabilitě, ale i solventnosti. Údaje, kterými mohou tyto aspekty podniku posoudit, 

najdou právě mezi informacemi finanční analýzy (4, s. 13). 

Dále pak vyhledává informace o podniku jeho konkurence. Jaký je stav a vývoj 

podniku, nejsou – li patrná nějaká slabá místa, jichž by konkurence mohla využít. I to je 

možné nalézt v datech finanční analýzy (5, s. 15). 

2.3 Analýza okolí podniku 

Pro vytvoření správné analýzy je důležité zmapovat podnik nejenom zevnitř, ale také 

zvenku, a to tak, že se podívám na veškeré faktory, které ho mohou ovlivňovat. Tato 

analýza může poukázat na silná a slabá místa podniku, příležitosti a hrozby. Též o 

postavení podniku skrze konkurenční boj. 

Firma je ovlivňována několika vnitřními i vnějšími vlivy. Vlivy vnitřní, které podnik 

může ovlivňovat, se nazývají mikroprostředí firmy a vlivy vnější jsou nazývány jako 

makroprostředí podniku (11, s. 130). 

2.3.1 SLEPTE analýza 

Tato analýza zkoumá makroekonomické vlivy působící na firmu a je důležitou součástí 

nástrojů firmy. Udává nám komplexní pohled na neustále se měnící prostředí, které 

můžeme nazvat nestabilním. Jedná se například o pohled na stát, obec, město nebo 

region. Tato analýza nezkoumá pouze pohled na tyto faktory v současném stavu a čase, 

ale zabývá se také pohledem do budoucna, na možné budoucí změny. Rozebírá změny 

politických, ekonomických, legislativních, sociálních, ekologických a technologických 

faktorů (10). 

Sociální faktory 

Jedná se o faktory, které ovlivňují velikost poptávky po produktech firmy. Do těchto 

faktorů patří demografické vlivy, životní styl, dostupnost pracovní síly (10). 
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Legislativní faktory  

Tyto faktory jsou spojeny především s právním prostředím, ve kterém se firma nachází 

a kterým je ovlivňován. Jde o zákony a vyhlášky, státní regulace, ochranu životního 

prostředí a regulaci importu a exportu (10).  

Ekonomické faktory  

Ekonomické prostředí slouží ke zhodnocení makroekonomické situace prostřednictvím 

míry inflace, úrokové míry, daňových sazeb a cla, měnové stability a míry 

nezaměstnanosti (10).  

Politické faktory  

Sledují dopad vládní politiky na oblasti týkající se podnikání. Hodnotí politickou 

stabilitu. Mezi politické faktory se mohou zařadit například aktuální politická situace, 

monetární a fiskální politika státu a podpora zahraničního obchodu (10).  

Technologické faktory  

Technologické faktory jsou velice blízce propojeny s konkurenceschopností podniku. 

Ke schopnosti podniku dokázat držet krok s konkurencí, je nutné neustále sledovat a 

analyzovat technický pokrok. Technologickými faktory jsou především investice do 

vědy a výzkumu, podpora vlády v oblasti vědy a výzkumu a množství a dostupnost 

informací o vědě a výzkumu (10).  

Ekologické faktory 

 Ekologické faktory se zabývají především otázkou zpracování odpadu a ochrany 

životního prostředí. Stát klade na ekologii velký důraz, a proto firma musí dodržovat 

stanovené normy a limity v této oblasti (10). 

2.3.2 Porterův model pěti sil 

Porterova analýza konkurenčního postavení firmy slouží k detailnímu zpracování a 

zmapování faktorů, které ovlivňují firmu v jejím postavení v odvětví a daném prostředí. 

Celý model je postaven na rozboru pěti základních faktorů (12). 
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Obrázek 2: Porterův model 5 sil (12) 

2.3.3 7S MODEL 

V knize autorů Smejkala a Raise je uvedeno, že výzkum T. J.  Peterese a R. H. 

Watermana poukázal na fakt, že dobrá firma je ovlivňována sedmi vnitřními faktory, 

které jsou navzájem propojeny a které se firma musí pokusit rovnoměrně rozvíjet.  

Mezi tyto faktory patří strategie  a  struktura  firmy,  spolupracovníci  ve firmě,  jejich  

schopnosti  a  dovednosti,  styl  řízení  firmy,  systémy  a  postupy  ve  firmě, sdílené 

hodnoty a kultura firmy (21). 

 

Obrázek 3: Porterův model (21) 
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2.3.4 SWOT analýza 

Tato analýza je metodou strategické analýzy, která hodnotí silné a slabé stránky firmy, 

příležitosti a hrozby. Silné a slabé stránky patří do interních záležitostí podniku. Jedná 

se o faktory, které může podnik ovlivňovat a které ho ovlivňují vnitřně. Tím mění jeho 

vnitřní hodnotu. Naopak příležitosti a hrozby jsou vnějšími faktory. Jedná se o faktory, 

které firma nemůže kontrolovat, ale může je sledovat a identifikovat (13, s. 97).  

 

Obrázek 4: SWOT analýza (20) 

2.4 Zdroje a podklady pro finanční analýzu 

Zdroje, ze kterých budu čerpat mi poskytla mnou vybraná firma UNIST spol. s r.o. a 

ostatní podklady jsem čerpala z odborné literatury a serveru www.justice.cz a 

obchodního rejstříku. 

2.4.1 ROZVAHA  

„Rozvaha je písemným přehledem majetku a zdrojů podniku k určitému datu. Názvy 

jednotlivých položek a jejich hodnoty vycházejí z jednotlivých účtů účetní osnovy a 

postupů účtování.“ (3, s. 12) 
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V rozvaze je přehledně uvedena na pravé straně majetková a na straně levé kapitálová 

struktura společnosti. Část s názvem aktiva vyčísluje hodnotu majetku společnosti. Část 

pasiv vyčísluje kapitálové zdroje financování aktiv neboli peníze, za které byla aktiva 

pořízena. Základní účetní pravidlo (bilanční) říká, že součet aktiv se musí rovnat součtu 

pasiv. Tento součet se jmenuje bilanční suma. V rozvaze jsou uvedeny stavové 

ukazatele, informující jejich uživatele o finanční pozici podniku (3, s. 12). 

2.4.2  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 „Výkaz zisku a ztráty informuje o dosaženém hospodářském výsledku. Zachycuje vztah 

mezi výnosy dosaženými za určité období a náklady souvisejícími s jejich vytvořením.“ 

(3, s. 21) Výsledek hospodaření společnosti je pak dán rozdílem mezi výnosy a 

souvisejícími náklady. Při kladném výsledku vzniká zisk, při záporném ztráta. Veličiny, 

které jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty, mají tokový charakter. Informace z výkazu 

zisku a ztráty vypovídají o výkonnosti daného podniku a o jeho finanční situaci. 

Z výkazu zisku a ztrát je možné vypočítat několik druhů zisku, které je nutné uvést 

(3, s. 12). 

 Jde zejména o tyto formy: 

 • EAT (Earnings after Taxes) – výsledek hospodaření za účetní období (čistý zisk) 

 • EBT (Earnings before Taxes) – výsledek hospodaření před zdaněním 

 • EBIT (Earnings before Interest and Taxes) – zisk před zdaněním a úroky  

• EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization Charges) – 

zisk před zdaněním a úroky a odpisy  

• NOPAT (Net Operating Profit after Taxes) – čistý provozní zisk po zdanění (3, s. 14). 

2.4.3 VÝKAZ CASH FLOW  

„Výkaz cash flow zachycuje vznik a použití peněžních prostředků. Jinými slovy jde o 

přehled příjmů a výdajů podniku za dané období, přičemž je žádoucí, aby příjmy 

převyšovaly výdaje. Určení zdrojů a užití peněžních prostředků se znázorňuje pomocí 



 

20 

toku finančních prostředků.“ (3, s. 14) Peněžním tokem (cash flow) rozumíme pohyb 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Toky dělíme na provozní činnost a toky 

z investiční činnosti (3, s. 15). 

2.5 Metody finanční analýzy 

Rozvoj ekonomických, matematických a statistických věd umožnil, aby vzniklo 

obrovské množství metod a analýz hodnocení finančních situací podniků. Technik 

finančních analýz je mnoho, je ale potřeba si uvědomit, že nezáleží pouze na kvantitě 

informací, ale že je více oceňována jejich kvalita. Ta se může měnit s výběrem metody 

a s uživatelem nebo osobou, pro kterou jsou data určena. Metodu musíme volit účelně a 

vybírat ji dle nákladů (6, s. 48). 

2.6 Ukazatelé finanční analýzy 

Finanční analýza může být provedena pomocí několika ukazatelů. Podnik by též měl 

řídit několika pravidly, která podrobněji rozeberu v této části mé práce. 

2.6.1 Absolutní (stavové) ukazatele 

Jsou využívány zejména k analýze vývojových trendů (7, s. 63). 

Ve finanční analýze se můžeme zaměřit pouze na několik metod a analýz. V roce 1999 

bylo ČNB změněno několik doporučených hodnot (8, s. 11).  

Bilanční pravidla  

Je zde možno zjišťovat, vedle jiných aspektů, zda je podnik řízen tzv. bilančními 

pravidly. Ta se dají popsat jako doporučení, kterými by se mělo vedení firem řídit při 

finančním řízení daných podniků. Cílem je vést podnik v dlouhodobé stabilitě a 

rovnováze (2, s. 152). 
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Zlaté bilanční pravidlo 

Toto pravidlo vychází ze spojení doby trvání majetku a doby trvání zdrojů. Dlouhodobý 

majetek by se podle tohoto pravidla měl financovat zejména dlouhodobými zdroji, což 

jsou zdroje vlastní nebo dlouhodobé zdroje cizí (2, s. 157). 

Zlaté pravidlo vyrovnávání rizik  

Základem tohoto pravidla je vztah mezi vlastními a cizími zdroji. Za normální stav se 

považuje, pokud se tyto skupiny pasiv objevují v poměru 1:1. Výjimečně mohou vlastní 

zdroje převyšovat cizí (2, s. 167), (9, s. 13). 

Zlaté poměrové pravidlo  

Toto pravidlo říká, že tempo růstu investic by nemělo být rychlejší než tempo růstu 

tržeb ani v krátkodobém časovém horizontu. Cílem je opět dlouhodobá rovnováha  

(2, s. 158), (9, s. 13). 

2.6.2 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 

Analýza výkazů může být provedena dvěma směry, a to směrem vertikálním a 

horizontálním. Oba směry nám dají jiný pohled a odlišné informace, jedna popíše vztah 

jednotlivých položek k celku a druhá popíše jednotlivé položky a jejich vývoj v čase. 

Obě tyto analýzy nám dávají důležité informace pro následné hodnocení. 

Vertikální analýza  

Název vertikální analýzy vychází z toho, že při této metodě rozboru daných účetních 

výkazů se postupuje ze shora dolů. Prováděna je v daných letech ne napříč různými 

roky. Z tohoto důvodu je nenáchylná a nezávislá například k meziroční inflaci. 

Majetková analýza je založena na analýze jednotlivých položek aktiv, které se poměřují 

k celkovým aktivům. Z těchto informací je patrné, do jakých investic firma investovala. 

Aktiva se v různých firmách mění, dle předmětu jejich podnikání. Výsledky těchto aktiv 

jsou vedeny v procentech pasiv. Na rozdíl od drahého vlastního kapitálu je velice 

oblíbený a levnější kapitál cizí (9, s. 33). 
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Horizontální analýza  

Tato analýza porovnává změnu účetních výkazů v čase, jejich vývoj a stabilitu. Analýza 

trendů je sestavována meziročně nebo za několik účetních období. Základnou je 

stanovená dostatečně velká a dlouhá časová řada, na kterou je analýza vázána. Čím je 

řada delší, tím jsou výsledky přesnější (9, s. 33). 

2.6.3 ROZDÍLOVÉ UKAZATELE 

Rozdílové ukazatele nám ukazují fondy finančních prostředků vyjadřujících rozdíl mezi 

určitými položkami krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv (14, s. 101). 

Čistý pracovní kapitál 

Je nejpoužívanější rozdílový ukazatel, který lze vypočítat jako rozdíl oběžných aktiv a 

krátkodobých závazků firmy. Čistý pracovní kapitál je chápán jako část oběžných aktiv, 

která je financována krátkodobými závazky. Tento kapitál používáme k financování 

běžné činnosti firmy. Likvidní podnik by měl mít přebytek krátkodobých aktiv nad 

krátkodobými závazky, aby byl schopen financovat své aktivity a v případě 

mimořádných výdajů je i splatit (14, s. 103). 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky jsou často označovány jako čistý peněžní fond sloužící ke 

sledování okamžité likvidity firmy. Je to rozdíl mezi pohotovými finančními prostředky 

a okamžitě splatnými závazky. 

Pokud zjišťujeme okamžitou likviditu, do pohotových prostředků zahrnujeme pouze 

krátkodobý finanční majetek, což znamená hotovost a peníze na účtech. Pokud 

vypočítáváme nižší likvidity, připočítáváme k hotovosti a penězům na účtech také 

peněžní ekvivalenty. 

Vypočítané hodnoty by měly být dle doporučených hodnot co nejvyšší (1, s. 108). 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
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2.6.4 POMĚROVÉ UKAZATELE 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používanou metodou finanční analýzy vůbec. 

Využívají vstupní data ze základních účetních výkazů a poskytují nám pohled na 

finanční situaci sledovaného podniku. Účetní výkazy jsou volně přístupné veřejnosti, a 

proto je mohou využívat externí uživatelé (15, s. 205), (14, s. 113). 

Výpočet je jednoduchý, vypočítává se podíl mezi dvěma nebo více absolutními 

ukazateli a sleduje se i jejich vzájemný vztah. 

Ukazatele jsou nejčastěji rozděleny do skupin, sledujících určité stránky podniku: 

• ukazatele rentability, 

 • ukazatele likvidity, 

 • ukazatele aktivity, 

 • ukazatele zadluženosti, 

 • provozní ukazatele. 

UKAZATELE RENTABILITY 

Tyto ukazatele nám přináší pohled na efektivitu našeho podnikání. Umí nám říci, jestli 

je efektivní pracovat s cizími nebo vlastními zdroji, jak jsme zhodnotili náš vlastní 

kapitál a ukazuje nám slabé stránky v našem podnikání. Mezi nejzákladnější poměrové 

ukazatele patří pár dílčích ukazatelů (16). 

Rentabilita aktiv nám ukazuje, jak efektivně ve firmě vytváříme zisk, aniž bychom 

brali ohled na to, z jakých zdrojů čerpáme (16). 

                                           zisk 

Rentabilita aktiv =  ----------------------   x  100   [%] 

                                    celková aktiva 

Rentabilita vlastního kapitálu nám ukazuje, jak efektivně ve firmě pracujeme s 

prostředky, které jsme do podnikání vložili (16). 
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                                                           zisk 

Rentabilita vlastního kapitálu  =  ----------------------   x  100   [%] 

                                                   vlastní kapitál 

Rentabilita tržeb nám ukazuje informace o tom, jak velké musí být ve firmě výnosy 

abych získali 1Kč zisku (16). 

                                       zisk 

Rentabilita tržeb = ----------------------  x  100   [%] 

                                     tržby 

Rentabilita nákladů nám na druhou stranu ukazuje, kolik Kč nákladů musíme dát, 

abychom dosáhli ve firmě zisku 1Kč (16). 

                                           zisk 

Rentabilita nákladů = ----------------------  x  100   [%] 

                                 celkové náklady 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu ukazuje efektivnost toho, jak jsme do našeho 

podnikání investovali (není určeno, zda z vlastních nebo cizích zdrojů), a to 

z dlouhodobého hlediska (16). 

                                                                                    zisk 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu  =  --------------------------------------------- -  x  100 

                                                           dlouhodobé závazky + vlastní kapitál 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Tyto ukazatele nám poskytují informace o schopnosti firmy dostát svým závazkům. 

Likvidita je tedy vlastnost podniku splácet své závazky přeměnou majetku na likvidní 

prostředky. Likvidita je úzce spojena s pojmem solventnost, který můžeme definovat 

jako schopnost firmy platit své závazky a dluhy včas, na správném místě a ve správné 

výši. Každá firma by měla mít dostatek likvidních prostředků na splácení svých dluhů, 

ovšem vysoká míra likvidity váže zbytečně finanční prostředky v aktivech společnosti 

(14, s. 132). 
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Běžná likvidita 

Běžná likvidita se vypočítá jako podíl krátkodobých závazků na oběžných aktivech. 

Ukazatel vypovídá o tom, kolikrát je náš ekonomický subjekt (firma) schopen uspokojit 

pohledávky svých věřitelů, v takovém případě, pokud by přeměnil všechna svá oběžná 

aktiva v peníze. Doporučená hodnota pro běžnou likviditu se liší v závislosti na 

autorovi. Někdo uvádí jako optimum 1,8 až 2,5, jinde 1,5 coby akceptovatelná. Zcela 

zjevně je problematická hodnota menší než 1 (17). 

Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita upravuje svůj výpočet o zásoby, které vylučuje, jakožto nezbytný 

majetek firmy, a navíc jako věc, kterou je velmi často skoro nemožné pohotově 

proměnit na peníze. Doporučená hodnota běžné likvidity se pohybuje mezi 1 a 1,5 (17). 

Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

Okamžitá likvidita  

Okamžitá likvidita je ukazatel, který vyjadřuje schopnost podniku okamžitě uhradit své 

krátkodobé závazky. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 až 0,5 (17). 

Okamžitá likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky 

2.7 UKAZATELÉ AKTIVITY 

Tyto ukazatele nám poskytují informace o tom, jak efektivně je ve firmě hospodařeno 

s aktivy (pohledávky, zásoby, majetek). Jinými slovy nám říkají, jak dlouho jsou v nich 

vázány naše finanční prostředky (18). 

 Obrat aktiv 

Obrat aktiv se jinak nazývá jako produktivita vloženého kapitálu. Ukazuje nám 

efektivnost využití aktiv ve společnosti. Vypovídá o umění zhodnocovat naše aktiva ve 

výrobní činnosti společnosti (18). 
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Obrat stálých aktiv 

                             tržby 

Obrat aktiv = ---------------------   

                       celková aktiva  

 „Obrat stálých aktiv je ukazatelem efektivnosti využívání budov, strojů, zařízení, 

dopravních prostředků a ostatního dlouhodobého HIM. Případná nepříznivá hodnota 

signalizuje její nízké využití a je upozorněním pro výrobu, aby zvýšila využití svých 

výrobních kapacit. Zároveň je upozorněním pro manažery, aby omezili firemní 

investice.“ (18) 

                                                    tržby 

Obrat stálých aktiv = --------------------------------------   

                                  dlouhodobý hmotný majetek  

  

  

Obrat zásob nám říká, kolikrát je během roku položka zásob proměněna v hotovost 

(prodána) a znovu uskladněna. Přináší přehled o úrovni likvidity zásob (18). 

                               tržby 

Obrat zásob = ---------------------   

                             zásoby   

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob nám udává, za jak dlouhou dobu firma prodá své zásoby (18). 

                                       zásoby 

Doba obratu zásob = -------------------   [ve dnech] 

                                    tržby/365  

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek nám ukazuje, za jak dlouho nám zákazník zaplatí (18). 
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                                                pohledávky 

Doba obratu pohledávek = -------------------   [ve dnech] 

                                                tržby/365  

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků stanovuje dobu, která (v průměru) uteče mezi nákupem zásob či 

nějakých výkonů a jejich úhradou (18). 

                                        závazky 

Doba obratu závazků = -------------------   [ve dnech] 

                                       tržby/365  

 

UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI 

Tyto ukazatele nám přináší informace týkající se úvěrového zatížení firmy. Úvěr je pro 

firmu dobrá volba, ovšem nesmí firmu zatěžovat přespříliš vysokými finančními 

splátkami. Vyšší zadluženost je možná, ale jen v případě vyšších hodnot rentability ve 

firmě (19). 

Celková zadluženost nám ukazuje finanční úroveň firmy. Vypovídá o míře krytí 

majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou pak ale rizikem pro věřitele, především pro 

banku (19). 

Míra zadluženosti je velice významným ukazatelem pro bankovní ústavy z hlediska 

poskytnutí úvěrů. Cizí zdroje by neměly překročit 1,5 násobek hodnoty vlastního jmění, 

optimální je nižší hodnota cizích zdrojů než vlastního jmění (19). 

                                           cizí zdroje 

Celková zadluženost = -------------------------  x 100  [%] 

                                        vlastní jmění 
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                                      cizí zdroje 

Míra zadluženosti = -------------------------  x 100  [%] 

                                     vlastní jmění  

Koeficient samofinancování je opakem k ukazateli celkové zadluženosti (jejich součet = 

100%). Říká nám, do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby z vlastních 

finančních zdrojů. Vyjadřuje finanční stabilitu a samostatnost firmy (19). 

                                                      vlastní jmění 

Koeficient samofinancování = -------------------------  x 100  [%] 

                                                    celková aktiva 

2.8  Finanční páka 

Finanční páka je nástroj, který nám ovlivňuje rentabilitu vlastního kapitálu. Říká nám, 

jaký je podíl celkových aktiv na vlastní kapitál. S růstem tohoto ukazatele se zvyšuje 

ukazatel rentability vlastního kapitálu (22). 

2.9 Provozní ukazatele 

Vstupními podklady jsou náklady a počet zaměstnanců. Slouží vedoucím podniku ke 

sledování aktivity společnosti (22, s. 78). 

Produktivita z přidané hodnoty 

Tento ukazatel vyčísluje sumu tržeb, vydělenou počtem zaměstnanců. Měli by se 

sledovat oborové hodnoty, a pokud by podnik vykazoval menších výsledků, měl by 

přijmout patřičná rozhodnutí (22, s. 78).  

Průměrná roční mzda 

Ukazatel průměrné roční mzdy se vypočítá jako poměr osobních nákladů ku počtu 

zaměstnanců. 

2.10 Syntetické ukazatele  

Syntetické ukazatele požíváme k tomu, abychom zhodnotily stav podniku. Ovšem tyto 

ukazatele jsou jiné (jedinečné) v tom, že nedávají důraz na specifičnost daných odvětví.  
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Vypočítají se pomocí poměrových ukazatelů, a to jejich součinem se souvisejícími 

váhami. Námi zjištěné výsledky se poté sečtou a tímto součtem získáme konečný 

výsledek. Mezi základní syntetické ukazatele patří: 

• Altmanův index,  

• Index IN 05 (22) 

Jejich cílem je rychlé a kvalitní diagnostikování zdraví firmy. Tyto modely ovšem 

nebudou pro výpočet finanční analýzy vybrané firmy použity, uvedu tady pouze 

příklady některých modelů:  

- QUICKTEST: velmi často používaný, obsahuje 4 ukazatele 

 - Index bonity: používaný hlavně v německy mluvících zemích, 6 ukazatelů  

- Tamariho model: 6 ukazatelů  

- Argentiniho model aj. 

Altmanův index  

Tento index můžeme též nazvat jako identifikátor bankrotu. Verze z roku 1983 se 

vypočítá následovně:  

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

kde: X1 = Pracovní kapitál / Aktiva celkem 

        X2 = Nerozdělený zisk / Aktiva celkem 

        X3 = Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) / Aktiva celkem 

        X4 = Tržní hodnota vlastního kapitálu / Aktiva celkem 

        X5 = Tržby / Aktiva celkem 

Výsledky a jejich vysvětlení: 

• nižší než 1,2 = Podnik je ohrožen bankrotem, je velká pravděpodobnost, že společnost 

v následujících 2 letech zkrachuje. 

• mezi 1,2 a 2, 89 = Podnik se nachází v tzv. šedé zóně, vývoj nelze určit, vyplatí se 

sledovat vývoj jednotlivých ukazatelů a dávat pozor na problémové oblasti. 
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• vyšší než 2,9 = Podniku nehrozí bankrot, a tato firma v příštích 2 letech nebude mít 

existenční problémy. (22, s. 108) 

INDEX IN05 

Index IN05 je zatím posledním aktualizovaným indexem od Neumaierových. Tento 

index je aktualizací indexu IN01 podle testů na průmyslových datech z roku 2004. 

Vzorec indexu IN05 je: 

IN05 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,97 * C + 0,21 * D + 0,09 * E 

A = aktiva / cizí kapitál 

B = EBIT / nákladové úroky 

C = EBIT / celková aktiva 

D = tržby / celková aktiva 

E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky (22, s. 110) 

Výsledná kvalifikace firmy se provede podle následující tabulky: 

IN05 > 1,6 Podnik tvoří hodnotu 

0,9 < IN01 < 1,6 Šedá zóna nevyhraněných výsledků 

IN05 < 0,9 Podnik hodnotu netvoří (ničí) 
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3  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části mé práce přejdu už k praktickému zpracování. Vypočítám jednotlivé 

ukazatele a popíšu je. Na začátku praktické analýzy popíšu vybranou společnost a její 

podnikatelskou činnost. Závěrem této části shrnu výsledky a navrhnu nápady na 

zlepšení situace a finančního zdraví firmy UNIST s.r.o. 

3.1 POPIS SPOLEČNOSTI 

NÁZEV: UNIST, spol. s r.o. 

 

IČO: 18198741 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 100 000 Kč 

SCHRÁNKA:  zqzs4q9 

DIČ: CZ1819874 

ADRESA: U Koželuhů 4853/4, 586 01 Jihlava 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK: 

Datum zápisu: 9. září 1991 

Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Statutární orgán: jednatel Stanislav Rajch, Kollárova 2725/1, 586 01 Jihlava 

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. 

Společníci: Stanislav Rajch, Kollárova 2725/1, 586 01 Jihlava 

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč, Splaceno: 100%, Obchodní podíl: 100% 

Základní kapitál: 100 000,- Kč 

Ostatní skutečnosti: Počet členů statutárního orgánu: 1 

Počet zaměstnanců: podnik se řádí mezi malé podniky, v průběhu let se počet 

zaměstnanců mění v rozsahu 14-19. 
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Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

Společnost UNIST, spol. s r.o. vznikla 21. 12. 1991 privatizací Vodohospodářských staveb 

Jihlava. Hlavní činností společnosti je kompletní výstavba kanalizačních sběračů, 

vodovodů, úpraven vody, vodojemů a inženýrských sítí. 

Dále provádí výstavbu a rekonstrukci komunikací, chodníků, úpravy vodních toků, 

veřejných prostranství a sídlištních celků. 

Specializovanou činností jsou práce prováděné bezvýkopovou technologií. Společnost 

disponuje rozsáhlým vozovým parkem, stavebními a zemními stroji. Nově rozšířili svoji 

činnost o topenářské a instalatérské práce a montáže solárních panelů. 

3.2 ZHODNOCENÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

Teoretické poznatky, které jsem vymezila v první části mé bakalářské práce jsem 

čerpala z odborné literatury (výčet uveden v seznamu zdrojů na konci mé práce) a 

z poznámek ze školy z předmětů Finanční analýza, který jsem ve škole absolvovala 

v zimním semestru ve 3. ročníku. 

Zdroji pro mou praktickou část práce pro firmu UNIST s.r.o. mi byly účetní výkazy 

společnosti z let 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Čerpala jsem z těchto účetních výkazů: 

rozvaha, výkaz zisku a ztrát a dokumentů z internetového portálu www.justice.cz. Pro 

všeobecné informace o firmě, jejím podnikání a předmětu podnikání mi posloužily 

jejich internetové stránky www.unist-jihlava.cz. 

3.3 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH UKAZATELŮ 

V této části práce jednotlivě rozeberu dané ukazatele. Začnu s ukazateli SLEPTE, 7S, 

SWOT. Poté budu pokračovat početnímu ukazateli. 
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3.3.1 SLEPTE ANALÝZA 

SOCIÁLNÍ FAKTORY 

Firma UNIST spol. s r.o. sídlí v Jihlavě, krajském městě Vysočiny, která má přibližně 

okolo 508 952 obyvatel a samotná Jihlava má 50 559 obyvatel. Jihlava patří mezi 

nejmenší krajská města v ČR vůbec. V kraji Vysočina je nezaměstnanost kolem 2,9 %, 

na 1 volné pracovní místo připadá 5,9 uchazečů o práci a největšími zaměstnavateli ve 

městě jsou společnosti BOSCH Diesel a Automotive Lighting. Průměrná hrubá mzda 

v kraji je dle Českého statistického úřadu 25 222 Kč. Spokojenost s kvalitou života na 

Vysočině je poměrně velká, v žebříčku spokojenosti se Vysočina umístila na 4. místě. 

LEGISLATIVNÍ FAKTORY 

Mnou vybraná společnost UNIST s.r.o. musí při podnikání nejvíce dbát na dodržování 

právního řádu ČR. Obchodní stránku podnikání upravuje Obchodní zákoník ČR platný 

od roku 1991. Vztah mezi společností a jejími zaměstnanci je upravován v Zákoníku 

práce. Integrovaný systém řízení tvoří v této společnosti systém řízení jakosti ČSN EN 

ISO 9001:2001. Systém ochrany životního prostředí podle EN ISO 14001:2004 a 

systém bezpečnosti práce OHSAS 18001:1999. 

EKONOMICKÉ FAKTORY 

HDP v České republice se v průběhu let, která v mé práci analyzuji, měnil. Největší 

změna byla mezi lety 2014 a 2015 kdy procentuální změna mezi těmito lety činila 4,5%. 

Míra meziroční změny inflace je 1,3%. 

POLITICKÉ FAKTORY 

Politická situace v ČR není v tomto období příliš zdravá. Rozhoduje se o odvolání 

ministra financí. Po celé zemi se demonstruje pro odvolání prezidenta České republiky 

Miloše Zemana a ministra financí Andreje Babiše. Lidé začínají projevovat nedůvěru 

v celé vládě. Ovšem ani v minulých letech nebyla politická situace příznivá, například 

v roce 2012 demonstrovalo okolo 120 000 lidí proti vládě v čele s Petrem Nečasem. 

Tuto demonstraci organizovali odbory. V roce 2013 byl v čele vlády Jiří Rusnok, ovšem 
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jeho vládě nebyla vyslovena důvěra a následovala demise. Od roku 2014 do této chvíle 

je v čele vlády Bohuslav Sobotka. 

TECHNOLOGICKÉ FAKTORY 

UNIST spol. s r.o. se neustále technologicky vyvíjí a posouvá vpřed. V tomto roce 

rozšířil nabídku svých služeb o topenářské a instalatérské práce a o montáž solárních 

panelů, které jsou v této době mezi lidmi a domácnostmi velice populární. 

EKOLOGICKÉ FAKTORY 

Firma se řídí systémem ochrany životního prostředí EN ISO 14001:2004. 

3.3.2 PORTERŮV MODEL 5 SIL 

V této analýze popíšu podrobně jednotliví části tohoto modelu. 

1. POTENCIONÁLNÍ KONKURENCE 

Jelikož ve městě Jihlava dominují v tomto druhu podnikání dvě velké společnosti, není 

v současné době atraktivní pro podnikatele začít v tomto oboru podnikat. 

2. ODBĚRATELÉ 

Společnost se zaměřuje na zakázky od kraje Vysočina, kterému se snaží nabízet 

provedení práce s co nejvyšší kvalitou a s co nejnižší cenou. 

3. DODAVATELÉ 

Pro firmu jsou vztahy s dodavateli velice důležité a nezbytné. V tomto vztahu je jeden z 

nejdůležitějších faktorů komunikace, a proto je ve firmě kladen velký důraz na jednání 

s dodavateli. 

Společnost je zásobována firmami, se kterými spolupracuje v podstatě od začátku 

podnikání. Na pozemní práce využívá prostředky, které si od dodavatelů po čase 

zakoupila. 
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4. SUBSTITUTY 

Substituty ve výstavbě vodovodů a vodojemů na trhu v dnešní době opravdu moc není, 

proto má firma stálé zakázky. 

5. KONKURENČNÍ SÍLA 

Mezi největší konkurenty společnosti UNIST spol. s r.o. patří v Jihlavě dvě společnosti 

a to VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. a Jihlavské vodovody a 

kanalizace a.s.. UNIST spol. s r.o. se těmto dvěma společnostem snaží konkurovat svojí 

cenou. 

ZÁVĚRY Z TOHOTO UKAZATELE: 

Porterův model 5 sil nám ukázal, že firma má největší problém v konkurenci v oboru, 

proto se již několik let potýká se ztrátou, udržení se na trhu je velice obtížné. 

3.3.3   MC Kinsey 7S analýza 

STRATEGIE: 

Společnost se zaměřuje na odběratele, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Pro 

obyvatele města se snaží nabízet populární novinky, jako jsou například solární panely, 

které začaly být mezi lidmi velice populární. 
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STRUKTURA SPOLEČNOSTI: 

 

Obrázek 5: Struktura společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Struktura společnosti je liniová. Nad provozem je jediný řídící stupeň. 

SYSTÉMY: 

Veškeré provedené práce firma dělá s již zaběhlými a schválenými postupy a metodami 

výstavby. 

STYL: 

Styl řízení je v této společnosti demokratický, což znamená, že vedoucí si rád vyslechne 

nápady, návrhy a poznatky svých spolupracovníků, nechává jim prostor k vyjádření. Při 

rozhodování má ovšem hlavní slovo a hlas on. 

SKUPINA: 

Jelikož firma je malá, snaží se být i z důvodu velké konkurence hodně výkonná a hodně 

motivovaná. Všichni zaměstnanci jsou pracovití a svědomití, což se projevuje v jejich 

pečlivosti a ochotě odvést co nejlepší práci, někdy i přesčas. 
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SDÍLENÉ HODNOTY: 

Pro společnost je v současné chvíli nejdůležitější udržení se na trhu a  zvýšení zisku. 

SCHOPNOSTI: 

Je faktem, že společnost nemá nejnovější stroje, ale práci odvádí stejně dobře jako její 

největší konkurenti. Zaměstnanci se učí novým věcem a technikám a snaží se zvýšit 

atraktivitu společnosti pro potencionální zákazníky. 

3.3.4 SWOT ANALÝZA 

Při SWOT analýze popíšu 4 největší vnitřní a vnější vlivy ovlivňující firmu. 

SILNÉ STRÁNKY 

Mezi největší silné stránky firmy UNIST spol. s r.o. patří zajisté její snaha o provedení 

práce vždy co nejlépe. Zaměstnanci jsou velice loajální a ochotní, jelikož cítí, že i oni 

můžou ovlivnit dění ve firmě. 

SLABÉ STRÁNKY: 

Nejslabší stránkou společnosti jsou velice nízké finanční zdroje a obrovská konkurence, 

což snižuje postavení společnosti na trhu. 

PŘÍLEŽITOSTI: 

Mezi největší příležitosti patří zajisté proniknutí na trh nejen v oblasti Jihlavy, ale po 

celé Vysočině, kde by příliv nových zakázek zvýšil zisk, což by znamenalo větší 

finanční zdroje na zlepšení vybavení firmy. 

HROZBY: 

Největší hrozbou pro firmu je určitě snížení cen konkurentů a konec zakázek pro Kraj 

Vysočina. Kdyby se tyto věci udály, měly by pro společnost devastující účinky. 

3.4 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ 

V této části mé bakalářské práce rozeberu aktiva a pasiva firmy pomocí vertikální 

analýzy, která mi umožní detailnější pohled na majetkovou strukturu společnosti. 
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3.4.1 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 

Vertikální analýzou rozeberu nejdříve aktiva firmy, rozdělená na jednotlivé části a to 

dlouhodobý majetek, oběžný majetek a časové rozlišení. 

Tabulka 1: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy) 

 

Jelikož se společnost řadí mezi kapitálově těžkou firmu, je jasné, že bude mít větší 

dlouhodobý majetek než ten oběžný. Firma ovšem disponuje pouze dlouhodobým 

hmotným majetkem. Podíl dlouhodobých aktiv je ve všech sledovaných letech nad 50% 

a ve 3 letech a to, 2012, 2013 a 2014, je dokonce nad 60%. V roce 2014 se dlouhodobý 

hmotný majetek snížil nejvíce oproti jiným rokům. To bylo způsobeno prodejem 

stavebního stroje (bagru), který již nebyl potřebný. V roce 2015 ovšem hodnota 

dlouhodobého majetku opět stoupla a to z důvodu nákupu vibrační desky a pěchu. 

2011 2012 2013 2014 2015

Aktiva celkem 7 257 6 462 5 733 5 445 6 640

Dlouhodobý majetek 4 093 3 900 3 757 3 592 3 429

DNM 0 0 284 284 284

DHM 4 093 3 900 3 473 3 308 3 145

DFM 0 0 0 0 0

Oběžná aktiva 3 017 2 453 1 919 1 796 3 168

zásoby 1 089 1 166 782 700 2 030

dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0

krátkodobé pohledávky 1 918 1 243 1 052 1 018 1 115

KFM 10 44 85 78 23

Časové rozlišení 147 109 57 57 43

2011 2012 2013 2014 2015

Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 100%

Dlouhodobý majetek 56.40% 60.35% 65.53% 65.97% 51.64%

DNM 0.00% 0.00% 7.56% 7.91% 8.28%

DHM 100.00% 100.00% 92.44% 92.09% 91.72%

DFM 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Oběžná aktiva 41.57% 37.96% 33.47% 32.98% 47.71%

zásoby 36.10% 47.53% 40.75% 38.98% 64.08%

dlouhodobé pohledávky 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

krátkodobé pohledávky 63.57% 50.67% 54.82% 56.68% 35.20%

KFM 0.33% 1.79% 4.43% 4.34% 0.73%

Časové rozlišení 2.03% 1.69% 0.99% 1.05% 0.65%
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Stav oběžných aktiv ve sledovaném období klesal až do posledního sledovaného roku 

2015, kdy vzrostl a měl největší hodnotu vůbec. 

V roce 2011 zaujímala oběžná aktiva 41,5% majetku a v roce 2014 klesla až na 32,98% 

(v absolutní hodnotě 1 796 000Kč). Nejvyšší položku oběžných aktiv tvoří krátkodobé 

pohledávky, které v roce 2011 zaujímají 63,57% oběžných aktiv. Takto vysoká hodnota 

byla způsobena zakázkou pro Statutární město Jihlava, a to výstavba vodovodů pro ulici 

Na Vyhlídce v Jihlavě. 

Časové rozlišení, které má klesavý vývoj, je tvořeno převážně leasingem na motorové 

stavební stoje. V roce 2015 dosahuje dokonce 0,65%. 

 

Graf 1: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

Vertikální analýza pasiv 

Po analýze aktiv, rozeberu pomocí vertikální analýzy i pasiva společnosti UNIST spol. 

s r.o.. Pasiva jsou rozdělena do 3 hlavních částí a to vlastní kapitál, cizí kapitál a časové 

rozlišení. 
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Tabulka 2: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů firmy)  

  

Při této analýze je nejdůležitější, z jakých zdrojů jsou aktiva společnosti UNIST s.r.o. 

financována a jak jsou tyto zdroje drahé. Z mnou provedené analýzy vyplývá, že 

společnost využívá financování pomocí cizích zdrojů, které v roce 2015 dosahují 

hodnoty 133,83%. Tato hodnota je způsobena ztrátou společnosti ve všech sledovaných 

letech. V roce 2011, kdy cizí zdroje tvořili 99,97% financí podniku, bylo nejvyšší 

časové rozlišení, a to 2,8%. Hodnota základního kapitálu zůstává po celé období stejná 

a to 100 000 Kč. Vlastní kapitál je nejvíce ovlivněn jeho nejdůležitější složkou, 

výsledkem hospodaření, který je, jak už jsem zmiňovala ve všech letech ztrátový. 

Nejvyšší ztráty dosáhla společnost v roce 2013 a to -921 000 Kč. Tato ztráta byla velice 

zdrcující, protože tvoří 75 % veškerých celkových pasiv. 

2011 2012 2013 2014 2015

Pasiva celkem 7 257 6 462 5 733 5 445 6 640

Vlastní kapitál -201 -307 -1 228 -1 453 -2 344

základní kapitál 100 100 100 100 100

kapitálové fondy 0 0 0 0 0

rezevrní fondy, nedělitelný f. 10 10 10 10 10

VH minulých let -22 -311 -417 -1 338 -1 563

výsledek hospodaření BÚO -289 -156 -921 -225 -891

Cizí zdroje 7 255 6 654 6 805 6 734 8 886

rezervy 0 0 0 0 0

dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0

krátkodobé závazky 7 255 6 654 6 805 6 734 8 886

bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0

Časové rozlišení 203 115 156 164 98

2011 2012 2013 2014 2015

Pasiva celkem 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Vlastní kapitál -2.77% -4.75% -21.42% -26.69% -35.30%

základní kapitál -49.75% -32.57% -8.14% -6.88% -4.27%

kapitálové fondy 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

rezevrní fondy, nedělitelný f. -4.98% -3.26% -0.81% -0.69% -0.43%

VH minulých let 10.95% 101.30% 33.96% 92.09% 66.68%

výsledek hospodaření BÚO 6.78% 50.81% 75.00% 15.49% 38.01%

Cizí zdroje 99.97% 102.97% 118.70% 123.67% 133.83%

rezervy 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

dlouhodobé závazky 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

krátkodobé závazky 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

bankovní úvěry a výpomoci 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Časové rozlišení 2.80% 1.78% 2.72% 3.01% 1.48%
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Graf 2: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

V grafu můžeme vidět, že cizí zdroje mají v podniku nejvyšší hodnoty. Vlastní kapitál 

v průběhu sledovaných let rapidně klesá do mínusových hodnot. 

  

Graf 3: Vertikální analýza cizích zdrojů (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

3.4.2 HORIZINTALNI ANALÝZA 

Horizontální analýza aktiv je další z analýz, kterou jsem se rozhodla v praktické části 

využít k celkové analýze firmy. Nejdříve provedu horizontální analýzu aktiv. 
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Tabulka 3:  Horizontální analýza aktiv – 1. část (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva celkem 7 257 6 462 5 733 5 445 6 640 

Dlouhodobý majetek 4 093 3 900 3 757 3 592 3 429 

DNM 0 0 284 284 284 

DHM 4 093 3 900 3 473 3 308 3 145 

DFM 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 3 017 2 453 1 919 1 796 3 168 

zásoby 1 089 1 166 782 700 2 030 

dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

krátkodobé pohledávky 1 918 1 243 1 052 1 018 1 115 

KFM 10 44 85 78 23 

Časové rozlišení 147 109 57 57 43 

Tabulka 4: Horizontální analýza aktiv – 2. část (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 Aktiva celkem -795 -729 -288 1195 
 Dlouhodobý majetek -193 -143 -165 -163 
 DNM 0 284 0 0 
 DHM -193 -427 -165 -163 
 DFM 0 0 0 0 
 Oběžná aktiva -564 -534 -123 1372 
 zásoby 77 -384 -82 1330 
 dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 
 krátkodobé pohledávky -675 -191 -34 97 
 KFM 34 41 -7 -55 
 Časové rozlišení -38 -52 0 -14 
 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
 Aktiva celkem -11% -11% -5% 22% 
 Dlouhodobý majetek -5% -4% -4% -5% 
 DNM - - 0 0 
 DHM -5% -11% -5% -5% 
 DFM - - - - 

 Oběžná aktiva -19% -22% -6% 76% 
 zásoby 7% -33% -10% 190% 
 dlouhodobé pohledávky - - - - 

 krátkodobé pohledávky -35% -15% -3% 10% 
 KFM 340% 93% -8% -71% 
 Časové rozlišení -26% -48% 0% -25% 
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Z této analýzy nám jasně vyplývá, že celková aktiva v letech 2012-2014 měla klesající 

charakter až do roku 2015, kdy stoupla o 22%, což je v absolutní hodnotě 1 195 000 Kč. 

Oběžná aktiva také klesala, a to v roce 2011 o 19% do roku 2012. Ovšem v roce 2015 

byla 190% změna, kdy nám oběžná aktiva vzrostla o 1 372 000 Kč v absolutní hodnotě, 

což nejvíce ovlivnila položka zásob, která se takto zvýšila, kvůli naskladnění materiálů 

na nově spuštěnou nabízenou činnost a to montáž a instalaci solárních panelů. 

Tento krok je vidět též ve změně krátkodobého finančního majetku, který v roce 2015 

klesl o 71%  kvůli nákupu těchto položek. 

 

Graf 4: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

Horizontální analýza pasiv: 

Horizontální analýza pasiv nám ukáže, jak velké jsou změny v jednotlivých oblastech 

pasiv v procentuálním vyjádření. 
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Tabulka 5: Horizontální analýza pasiv – 1. část (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Pasiva celkem 7 257 6 462 5 733 5 445 6 640 

Vlastní kapitál -201 -307 -1 228 -1 453 -2 344 

základní kapitál 100 100 100 100 100 

kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

rezervní fondy, nedělitelný f. 10 10 10 10 10 

VH minulých let -22 -311 -417 -1 338 -1 563 

výsledek hospodaření BÚO -289 -156 -921 -225 -891 

Cizí zdroje 7 255 6 654 6 805 6 734 8 886 

rezervy 0 0 0 0 0 

dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

krátkodobé závazky 7 255 6 654 6 805 6 734 8 886 

bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 203 115 156 164 98 

 

Tato tabulka je výchozí pro vytvoření horizontální analýzy. Jsou zde uvedeny základní 

údaje, které pak mezi sebou budou odečteny a výsledky budu interpretovat i 

v procentním vyjádření v dalších tabulkách.  
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Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv – 2. část (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 Pasiva celkem -795 -729 -288 1195 
 Vlastní kapitál -106 -921 -225 -891 
 základní kapitál 0 0 0 0 
 kapitálové fondy 0 0 0 0 
 rezervní fondy, nedělitelný f. 0 0 0 0 
 VH minulých let -289 -106 -921 -225 
 výsledek hospodaření BÚO 133 -765 696 -666 
 Cizí zdroje -601 151 -71 2152 
 rezervy 0 0 0 0 
 dlouhodobé závazky 0 0 0 0 
 krátkodobé závazky -601 151 -71 2152 
 bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 
 Časové rozlišení -88 41 8 -66 
 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
 Pasiva celkem -10.95% -11.28% -5.02% 21.95% 
 Vlastní kapitál 52.74% 300.00% 18.32% 61.32% 
 základní kapitál 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 kapitálové fondy - - - - 

 rezervní fondy, nedělitelný f. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 VH minulých let 1313.64% 34.08% 220.86% 16.82% 
 výsledek hospodaření BÚO -46.02% 490.38% -75.57% 296.00% 
 Cizí zdroje -8.28% 2.27% -1.04% 31.96% 
 rezervy - - - - 

 dlouhodobé závazky - - - - 
 krátkodobé závazky -8.28% 2.27% -1.04% 31.96% 

 bankovní úvěry a výpomoci - - - - 
 Časové rozlišení -43.35% 35.65% 5.13% -40.24% 

 
Základní kapitál je po celé sledované období stejný a to 100 000Kč. Tento základní 

kapitál se nezměnil od založení společnosti. 

Vlastní kapitál ve sledovaném období prudce klesá, což je způsobeno už jmenovanou 

ztrátou podniku, která se s roky také zvyšuje. 

Cizí zdroje ale mírně klesají až do roku 2015, kdy prudce vzrostou o bezmála 32%. 

Firma nemá žádný bankovní úvěr, proto cizí zdroje tvoří pouze krátkodobé závazky. 
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Graf 5: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

Horizontální analýza VZZ 

Výkaz zisku a ztrát je další výkaz společnosti, který nám pomůže analyzovat 

společnost. Jelikož společnost nemá žádné tržby za prodej zboží nemá tedy ani žádnou 

obchodní marži. Horizontální analýza nám ukáže procentní vývoj jednotlivých položek 

výkazu. 

Tabulka 7: Horizontální analýza VZZ – 1. část (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za zboží 0 0 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 0 0 

výkony 10 059 11 770 11 129 8 459 10 073 

výkonová spotřeba 5 625 5 758 7 034 4 202 4 737 

přidaná hodnota 4 434 6 012 4 095 4 257 5 336 

Osobní náklady 4 831 5 848 5 375 4 398 5 684 

provoz. výsl. hospo. -117 98 -766 -56 -699 

výsl.hos.za BČ -330 -192 -962 -226 -892 

výsl. hospo. za ÚO -289 -106 -921 -225 -891 

výsl. hospo. před zdaněním -289 -106 -921 -225 -891 
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Tabulka 8:  Horizontální analýza VZZ – 2. část (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

 Tržby za zboží 0 0 0 0 
 Obchodní marže 0 0 0 0 
 výkony 1711 -641 -2670 1614 
 výkonová spotřeba 133 1276 -2832 535 
 přidaná hodnota 1578 -1917 162 1079 
 Osobní náklady 1017 -473 -977 1286 
 provoz. výsl. hospo. 215 -864 710 -643 
 výsl. hospo.z a BČ 138 -770 736 -666 
 výsl. hospo. za ÚO 183 -815 696 -666 
 výsl. hospo. před zdaněním 183 -815 696 -666 
 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
 Tržby za zboží - - - - 

 Obchodní marže - - - - 
 výkony 17.01% -5.45% -23.99% 19.08% 

 výkonová spotřeba 2% 22% -40% 13% 
 přidaná hodnota 36% -32% 4% 25% 
 Osobní náklady 21% -8% -18% 29% 
 provoz. výsl. hospo. -184% -882% -93% 1148% 
 výsl. hospo. za BČ -42% 401% -77% 295% 
 výsl. hospo. za ÚO -63% 769% -76% 296% 
 výsl. hospo. před zdaněním -63% 769% -76% 296% 
 

Nejvyšší nárůst tržeb za provedené služby je na přelomu let 2014 a 2015 a to o 19%. 

Tato změna byla ovlivněna již zmiňovanými solárními panely, o které rapidně vzrostl 

zájem v řadách zákazníků.  

Výsledky hospodaření zaznamenaly nejvyšší nárůst v roce 2013, a to 769%.  

V provozním výsledku hospodaření jsme největší změnu zaznamenali v roce 2015 a to 

téměř 1148%. Můžeme si všimnout, že díky malé přidané hodnotě šel výpočet do 

mínusu téměř hned po odečtení osobních nákladů, které se držely na podobných 

hodnotách po celých 5 let. 
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3.5 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ 

3.5.1 ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

Tabulka 9: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

ČPK -4 238 -4 201 -4 886 -4 938 -5 718 

 

Z provedeného výpočtu můžeme vidět, že ani v jednom roce nedosáhl podnik kladného 

výsledku čistého pracovního kapitálu. Je tedy možné, že část stálých aktiv podniku byla 

financována krátkodobými zdroji, což znamená, že v případě problémů je bude muset 

firma prodat, aby splatila krátkodobé závazky. Jelikož UNIST s.r.o. má jen krátkodobé 

závazky, měl by se zamyslet nad prodejem svým stálých aktiv. 

3.5.2 ČISTÉ POHOTOVÉ PROSTŘEDKY 

 Tabulka 10: Čisté pohotové prostředky (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů)                                                                                                                                                                                                                                  

 

2011 2012 2013 2014 2015 

ČPP -7 245 -6 610 -6 720 -6 656 -8 863 

 

Tento ukazatel nám také vyšel ve všech 5 letech záporně, což znamená, že by byl 

podnik nucen rozprodat svůj oběžný majetek. U našeho podniku to znamená hlavně 

zásoby, aby splatil větší počet svých závazků. Podnik tedy nemá dostatek likvidních 

peněžních prostředků. Oběžný majetek by prodal se ztrátou. 

3.6 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

V této části rozeberu a vypočítám poměrové ukazatele jako například ukazatele 

rentability, likvidity, a ukazatele aktivity. 
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3.6.1 UKAZATELÉ RENTABILITY 

Ukazatelé rentability ukazují, zda je firma schopna dosahovat výnosů. Ukazuje také jak 

efektivně firma vytváří zisk bez ohledu na to, z jakých zdrojů tento zisk tvoří. 

RENTABILITA VLASTNÍHO KAPITÁLU: Tento ukazatel rentability vypočítáme 

jako poměr čistého zisku ku vlastnímu kapitálu. 

Tabulka 11: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

ROE 143.78% 34.53% 75.00% 15.49% 38.01% 

OBOROVÉ 
HODNOTY 4.11% 4,08% 3,96% 5,2% 4,09% 

RENTABILITA TRŽEB: Ukazatel ROS vypočteme jako čistý zisk ku tržbám za 

prodané zboží či služby. 

Tabulka 12: Rentabilita tržeb (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

ROS -2.87% -0.90% -8.28% -2.66% -8.85% 

OBOROVÉ 
HODNOTY 6.98% 6,61% 6,31% 8,43% 9,61% 

RENTABILITA AKTIV: Rentabilitu aktiv vypočítáme jako poměr čistého zisku 

k celkovým aktivám. 

Tabulka 13: Rentabilita aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 20141 2015 

ROA -3.98% -1.64% -16.06% -4.13% -13.42% 

OBOROVÉ 
HODNOTY 3.66% 3,61% 3,22% 4,33% 3,94% 

RENTABILITA INVESTIC: Tento ukazatel vypočítáme jako poměr zisku ku celkovým 

aktivům mínus krátkodobé cizí zdroje. 

Tabulka 14: Rentabilita investic (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 20141 2015 

ROI -14450.0% 55.21% 85.91% 17.46% -39.67% 

OBOROVÉ 
HODNOTY 10.62% 8,35% 8,41% 8,5% 8,7% 
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U všech ukazatelů rentability podnik dosáhl velice špatných výsledků. Výsledné 

hodnoty jsou ovlivněny ztrátovostí podniku. U ukazatele rentability vlastního kapitálu 

počítáme s oběma mínusovými hodnotami. U ostatních ukazatelů počítáme vždy 

s alespoň jednou mínusovou hodnotou. Proto většina výsledků vyšla s mínusem s velice 

špatnými hodnotami a s doporučenými hodnotami nelze srovnávat. V oborovém 

srovnání se například hodnoty ROE v roce 2015 pohybovaly kolem 4,09%, což 

společnost přesáhla o 34%. Ukazatel rentability aktiv v roce 2015 podle oborových 

hodnot dosahoval 3,94%. V celém sledovaném období se podnik nepřibližuje oborovým 

průměrům. 

3.6.2  LIKVIDITA 

Likviditu lze také popsat jako míru toho, jak moc je podnik schopný přeměnit aktiva na 

peníze, s kterými poté platí své závazky. 

BĚŽNÁ LIKVIDITA 

Tabulka 15: Běžná likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

BL 0.415851137 0.368650436 0.28199853 0.266706267 0.356515868 

OBOROVÉ 
HODNOTY 0.35 0,61 0,6 0,7 0,8 

Běžná likvidita neboli likvidita 3. stupně nám říká, kolikrát jsme schopni uspokojit naše 

věřitele, pokud proměníme naše oběžná aktiva na peněžní prostředky. Hraniční hodnota 

tohoto ukazatele je 1, které jsme ani v jednom nedosáhly. Znamená to tedy, že bychom 

nebyli schopni uspokojit naše věřitele a splatit jim závazky. Ve srovnání s oborovými 

průměry, si společnost nejlépe vedla v roce 2011, kdy o 0,06 převýšila hodnotu 

oborového průměru. 
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Graf 6: Běžná likvidita 1 (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

Tabulka 16: Pohotová likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

PL 0.26574776 0.193417493 0.167083027 0.162756163 0.128066622 

OBOROVÉ 
HODNOTY 1.16 1,31 1,25 1,42 1,36 

Pohotová likvidita má doporučené hodnoty 0,7-1,2, kterých firma také v žádném roce 

nedosahuje. Ve výpočtu odečteme od oběžných aktiv zásoby, což je nejméně likvidní 

část. Ovšem ani po tomto kroku se firma nenachází v doporučených hodnotách a není 

proto pro investora atraktivní. Ve srovnání s oborovými průměry dopadla společnost ve 

všech letech špatně. Ani v jednom roce se nepřiblížila k oborovým průměrům. 
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Graf 7: Pohotová likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

Tabulka 17: Okamžitá likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

OL 0.00137836 0.006612564 0.012490816 0.011583012 0.002588341 

OBOROVÉ 
HODNOTY 0.22 0,15 0,29 0,26 0,29 

Doporučené hodnoty jsou 0,2-0,5. Okamžitá likvidita je nejpřísnější ukazatel a říká 

nám, zda by společnost byla schopna svými penězi (v pokladně nebo na účtech) splatit 

své dluhy. Podnik opět nedosáhl požadovaných hodnot. Výsledky okamžité likvidity 

nedopadly dobře ani ve srovnání s oborovými průměry. Hodnoty jsou velice nízké a 

nedosahují tedy hodnot oborových průměrů. 
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Graf 8: Okamžitá likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

3.6.3 UKAZATELÉ AKTIVITY 

Tyto ukazatelé vypovídají o schopnosti podniku využívat svůj majetek. Tyto ukazatele 

jsou kombinovaní, a poměřují mezi sebou položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Tabulka 18: Obrat celkových aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Obrat celkových aktiv 1.3861063 1.8214518 1.9417513 1.5535354 1.5118072 

Zdravé hodnoty ukazatele se pohybují mezi 1,6-3,0. Můžeme tedy vidět, že podnik se 

v tomto ukazateli drží celkem dobře, doporučených hodnot dosahuje v roce 2012 a 2013 

a v roce 2014 a 2015 se hodně přibližuje. Pouze v roce 2011 je skoro o 0,3 pod 

hodnotou. 
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Graf 9: Obrat celkových aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

U obratu stálých aktiv se doporučuje se dosahovat cca 5,1, jak vidíme, podnik ani 

v jednom období této hodnoty nedosahuje. Je tedy patrné, že špatných hodnot je 

dosahováno kvůli neefektivnímu využívání dlouhodobého hmotného majetku. 

Tabulka 19: Obrat stálých aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Obrat stálých aktiv 2.4576555 3.0179488 3.2044342 2.557134 3.202861685 
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V grafu je vidět, že roky 2013 a 2015 byly pro podnik, co se týká obratu stálých aktiv 

nejlepší. 

 

Graf 10: Obrat stálých aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

Ukazatel obratu zásob udává, kolikrát je každá položka zásob přeměněna na Kč. 

Doporučené hodnoty jsou okolo 4,5-6. Firma je tedy nad doporučenými hodnotami. Je 

patrné, že firma své zásoby naplno využívá. 

Tabulka 20: Obrat zásob (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Obrat zásob 9.2369146 10.0943396 14.231457 12.0842857 4.96206896 
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Graf 11: Obrat zásob (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

Tabulka 21: Doba obratu zásob (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

DOBA OBRATU ZÁSOB 39.515359 36.15887 25.647407 30.20451 73.558026 

Tento ukazatel nám říká, jaký počet dní váže podnik své zásoby do doby, než je 

spotřebuje nebo prodá. Nejhorších výsledků dosáhla firma v roce 2015, kdy byl počet 

dní skoro 74. Naopak nejlepšího výsledku dosáhla firma v roce 2013, kdy byl výsledek 

25 dní.  

Tabulka 22: Doba obratu pohledávek (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

DOBA OBRATU POHLEDÁVEK 69.59638135 38.54672897 34.50265073 43.92599598 40.4025613 

Nejlepšího výsledku dosáhl podnik v roce 2013, a to 34,5 dne, což je velice dobrá 

hodnota. Naopak nejhorší hodnoty dosáhl podnik v roce 2011 skoro 70 dní, což 

znamená, že její obchodní partneři nezaplatili společnosti skoro 2 měsíce. 

Tabulka 23: Doba obratu závazků (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

DOBA OBRATU ZÁVAZKŮ 263.25430 206.34749 223.18492 290.56744 321.98848 
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Tento ukazatel nám říká, že společnost UNIST s.r.o. splácí své závazky až po uplynutí 

skoro ¾ roku. V roce 2015 dokonce až po necelých 322 dnech. Je jasně vidět, že firma 

splácí své závazky až 5krát pomaleji, než jí jsou spláceny pohledávky, příjímá tedy 

dodavatelský úvěr. 

3.6.4 UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI 

Jelikož firma má pouze cizí zdroje je jasné, že ukazatele zadluženosti vyjdou 

v neobvykle velkých hodnotách. 

Tabulka 24: Celková zadluženost (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

CELKOVÁ 
ZADLUŽENOST 99.97244% 102.9712% 118.698% 123.6730% 133.82530% 

Celková zadluženost firmy je obrovská, proto nebude snadné získat od bank úvěr. 

V případě, že by některá banka úvěr s takto vysokým rizikem poskytla, určitě by si 

vyžádala vyšší úrok, než u normálně fungující firmy. Pro investory taky není firma 

atraktivní. Nejvyšší hodnoty firma dosahuje v roce 2015, a to 133%, což je způsobeno 

hlavně velkými závazky firmy. 

Tabulka 25: Míra zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

MÍRA 
ZADLUŽENOSTI -3609.4527 -2167.426 -554.15309 -463.45492 -379.09556 

Míra zadluženosti ukazuje, že nejlepší hodnota ze všech velmi špatných hodnot nastala 

v roce 2015. Podnik je pro banky i pro věřitele velice krizový a rizikový. 

Tabulka 26: Koeficient samofinancování (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 

KOEFICIENT 
SAMOFINANCOVÁNÍ -2.77% -4.75% -21.42% -26.69% -35.30% 

Je jasné, že kvůli zápornému vlastnímu kapitálu bude i výsledek koeficientu záporný. 

Z výpočtů vyplývá, že podnik není v žádném roce financován z vlastních zdrojů.                                  
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3.6.5 FINANČNÍ PÁKA 

Principem finanční páky je použití co nejmenšího vlastního kapitálu, který doplníme 

větším objemem cizích zdrojů, na financování investic. 

Tabulka 27: Finanční páka (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

FP -36.104471 -21.048853 -4.668566 -3.7474191 -2.8327645 

Ukazatel finanční páky vykazuje mínusové hodnoty. Těchto výsledků podnik dosáhl 

kvůli zápornému vlastnímu kapitálu. 

3.7 PROVOZNÍ UKAZATELE 

Tabulka 28: Provozní ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

PROVOZNÍ UKAZATELE 2011 2012 2013 2014 2015 

počet zaměstnanců 15 17 17 15 16 

přidaná hodnota 4434 6012 4095 4257 5336 

mzdové náklady 4831 5848 5375 4398 5684 

produktivita z přid. hodnoty 295.6 353.6470588 240.23529 283.8 333.5 

průměrná roční mzda 322.06667 344 316.17706 293.2 355.25 

Z tabulky je patrné, že produktivita práce z přidané hodnoty stoupá úměrně ke zvýšení 

počtu zaměstnanců. V případě snížení počtu zaměstnanců klesá. Průměrná roční mzda 

v roce 2014 poklesla oproti roku 2011 i přes stejný počet zaměstnanců důsledkem 

snížení přidané hodnoty skoro o 200 000 Kč. Průměrná roční mzda byla nejvyšší 

v posledním sledovaném roce, a to v roce 2015 kdy dosahovala hodnoty 355 250 Kč 

což je v porovnání s rokem 2014 o 62 000Kč vyšší hodnota. 

3.8 SYNTETICKÉ SOUSTAVY UKAZATELŮ 

Po vypočtení těchto ukazatelů se dozvíme, jak to s vybranou společností vypadá do 

budoucna, zda má nějaké potíže, nebo zda je nutné ji sledovat. 

3.8.1 ALTMANŮV INDEX 

Teno index je souhrnný vzorec dávající dohromady několik jiných finančních ukazatelů. 
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Tabulka 29: Altmanův index (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

AI 0.971057841 2.193456397 1.703277413 1.683522279 1.488460489 

Altmanův index ukazuje, že podnik pouze v roce 2012 opustil krizovou zónu a přesunul 

se do tzv. šedé zóny. V letech 2013 a 2014 se blíží ke hranici šedé zóny. Z výsledků je 

ale patrné, že firma se potýká s velkými problémy ve všech oblastech. Nejhorších 

výsledků dosáhla společnost UNIST spol. s r.o. v roce 2011 kdy hodnota Altmanova 

indexu dosáhla hodnoty 0,97. Tento výsledek byl ovlivněn poměrně velkou ztrátou 

tohoto roku. 

3.8.2 INDEX 05 

Tabulka 30: INDEX 05 (Zdroj: vlastní zpracování dle výkazů) 

 

2011 2012 2013 2014 2016 

IN05 0.300445766 -0.109297441 -0.100800738 0.291312232 -0.11700602 

I podle indexu důvěryhodnosti českého podniku je patrné, že je podnik v kritické zóně. 

Nejlepších výsledků dosáhl v roce 2014, kdy mu do překročení hranice k šedé zóně 

chybí 0,6 bodu. 

3.9 SOUHRNNÉ HODNOCENÍ 

Mnou vybraná firma UNIST spol. s r.o. je kapitálově těžkou společností, to znamená, že 

má větší fixní náklady oproti nákladům variabilním. Analyzovaná společnost disponuje 

v rámci dlouhodobého majetku pouze dlouhodobým hmotným majetkem. Podíl těchto 

dlouhodobých aktiv je ve všech letech nad 50%, v některých letech dokonce nad 60%. 

Firma váže majetek nejvíce ve stavebních strojích, které mají vysokou hodnotu. 

Oběžná aktiva ve sledovaném období klesají až na poslední sledovaný rok 2015, kdy 

rapidně vzrostly a měly nejvyšší hodnotu. Nejobjemnější položku oběžných aktiv tvoří 

krátkodobé pohledávky, a to v roce 2011 až ve výši 63% oběžných aktiv. 

Po analýze pasiv mohu konstatovat, že firma je financována cizími zdroji a ve všech 

letech se potýká s vysokou ztrátou a mínusovou hodnotou vlastního kapitálu. 
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Horizontální analýza nám ukázala, že hodnota aktiv v prvních 4 letech klesala a 

v posledním roce stoupla o 22%. Oběžná aktiva byla nejvíce ovlivněna vzrůstem zásob 

v roce 2015, kdy dosáhl výše 190%. 

Analýza pasiv ukazuje vzrůstající ztrátu, která se zvyšuje každým rokem. Hodnota 

základního kapitálu zůstává stejná, a to 100 000 Kč. 

Rozdílové ukazatele nám říkají, že firma by v případě okamžitého splacení svých 

závazků musela prodat některé ze svých stálých aktiv. 

Ukazatele rentability nevyšly v žádné sledované oblasti dobře. Podnik se potýká 

s malými tržbami a velkou ztrátou, proto nám vycházely mínusové hodnoty.  

Ukazatele likvidity potvrdily, že firma nemá dostatek finančních prostředků 

k uspokojení svých věřitelů. Závazky jsou příliš vysoké a firma nedosahuje ani 

doporučených ani oborových hodnot. V roce 2015 například oborové hodnoty 

dosahovaly v běžné likviditě hodnot 2,47, zatímco naše firma pouze hodnoty 0,35. 

Ukazatele aktivity nedopadly pro naši společnost nejhůře. Obrat celkových aktiv 

dosahoval doporučených hodnot ve skoro celém sledovaném období. 

Provozní ukazatele nám mimo jiné vypovídají o tom, že ukazatel produktivity z přidané 

hodnoty roste se zvyšujícím se množstvím zaměstnanců a naopak. 

Z ukazatelů zadluženosti je patrné, že firma má veliké problémy. Vše vyplývá ze 

zvyšující se ztráty. 

Syntetické ukazatele poté oba jasně zhodnocují, že firma je z dlouhodobého hlediska 

v kritické situaci. 
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4  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bych se ráda blíže zaměřila na oblasti ukazatelů, ve kterých firma 

dosahovala slabších výsledků a navrhla způsoby, kterým by šlo vylepšit celkovou 

ekonomickou situaci podniku. Na závěr této kapitoly bych ráda vytvořila plán na zbytek 

roku 2017, ve kterém bych uvedla, co by firma mohla podniknout, aby zlepšila svou 

situaci. 

● oblast likvidity  

● oblast rentability 

● personální oblast  

● poskytované dodavatelské podmínky  

● splatnost obchodních závazků  

● zákazníci 

Situace v podniku se nejeví jako dobrá. Firmě bych doporučila zaměřit se na vylepšení a 

zlepšení celkové situace. Díky mým výpočtům a provedené analýze, mohu konstatovat, 

že v drtivé většině vypočtených ukazatelů firma nedosahuje doporučených hodnot. 

Definovala jsem nejvíce nefungující procesy v podniku, které škodí celkové situaci 

podniku. 

Největší problém se nachází v oblasti rentability neboli ziskovosti, kde firma dosahuje 

i mínusových hodnot. Tyto hodnoty jsou ovlivněny ztrátovostí podniku ve všech 5 

sledovaných letech. Firma by se měla zaměřit na vymyšlení nových strategií, po kterých 

by dosahovala větších zisků. Těch by firma dosáhla buďto zvýšením tržeb a nebo 

snížením podnikových nákladů. Jelikož firma žádné zbytečné náklady nemá, je jediná 

možnost, a to zvýšit zisky. Ty by šly zvyšovat postupným navýšením cen a zvyšováním 

své obchodní marže za prováděné služby a získáním více zakázek, a to i těch větších. 

Bylo by dobré přihlásit se do více výběrových řízení Kraje Vysočina nebo Statutárního 

města Jihlava, které v této době revitalizuje hned dvě sídliště v Jihlavě a připojuje 

blízkou vesnici k městu, což znamená nové vodovody a kanalizační systémy. 
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Noví zákazníci a nové zakázky by znamenaly zvýšení jak krátkodobých pohledávek, tak 

i zvýšení stavů zásob. Ty by byly nutné k provedení nových úkolů, ale znamenaly by 

dosavadní zvýšení nákladů. Doba obratu zásob se pohybuje okolo 14 dní, takže by 

nemělo jejich zvýšení vyústit v další komplikace. Kdyby ovšem toto zvýšení 

komplikace přineslo, bylo by pro firmu dobré popřemýšlet o novém způsobu 

zásobování, a to například o způsobu Just in time. Tento způsob znamená, že zásoby 

jsou doplňovány až v čase, v jakém jsou potřeba. To znamená, že neleží zbytečně na 

skladě podniku. V tomto případě je ale nutné zajistit dobrého a spolehlivého dodavatele, 

který by byl schopen takto dodávat. Jelikož ale podnik nedosahuje dobrých hodnot 

v ukazateli obratu závazků, a splácí své závazky po dlouhé době, bylo by těžké 

takového dodavatele najít. Proto je tedy lepší přemýšlet o méně invazivní změně 

v oblasti dodavatelů, a to například snahou o vyjednání lepších podmínek, cen. Firma 

by se měla také snažit zvýšit své tržby, čehož by mohla docílit například začátkem 

prodeje solárních panelů, neboť firma prozatím nabízí pouze služby, ale žádný prodej 

zboží. 

Další z mých návrhů na zlepšení se týká personální oblasti. Firma potřebuje novou 

motivaci, návrhy a strategie. Velmi by tedy prospělo přijetí někoho nového, 

s inovativními nápady. Firma se sice snaží se svou ztrátovostí bojovat, ale zatím velice 

neefektivně, což by v dalších letech mohlo být pro firmu až natolik kritické, že by mohl 

hrozit její zánik. Podnik by potřeboval do svého vedení přijmout nějakou „mladou“ krev 

s agresivní strategií získávání zakázek. Firma stagnuje na bodu, kdy čeká, že zákazníci 

přijdou sami, ale v době tak obrovské konkurence je pro firmu nutné, aby šla 

k zákazníkům krok napřed ona a snažila se získávat nové a nové. 

Oblast likvidity se jeví také jako nezdravá, a to z toho důvodu, že firma nemá dostatek 

likvidních peněžních prostředků. V daných oblastech likvidity nedosahuje firma ani 

v jedné analýze doporučených hodnot. Vylepšení těchto ukazatelů by bylo možné 

uskutečnit zvýšením peněžních prostředků, například požádáním o úvěr. Další možnost 

je také přeměna krátkodobých závazků na ty dlouhodobé a zvýšením krátkodobých 

pohledávek. Krátkodobé pohledávky jsou ovlivněny zákazníky, kterých má firma v této 

době velice málo. Bylo by dobré zvýšit povědomí o firmě lepší propagací, například 

v místním vydání novin, billboardech a nebo v inzerci. Firma by měla přemýšlet i o 
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snaze prorazit i v jiných městech a místech Kraje Vysočina, kde by mohla být možnost 

zvýšit počet zakázek jak od občanů, tak od například jiných měst nebo firem. 

Jeden z velkých problémů je doba splatnosti závazků společnosti, tento problém úzce 

souvisí s neziskovostí podniku a s nízkými peněžními položkami. Jak už jsem 

zmiňovala, firma by potřebovala uplatnit novou strategii, například se zaměřit na nyní 

populární oblast solárních panelů, najít výhodné dodavatele a nabídnout zákazníkům 

přijatelné ceny, což by znamenalo zvýšení zákazníků a tím, zvýšení tržeb. Podnik by 

mohl zapřemýšlet o prodeji některých stavebních strojů, což by zvýšilo peněžní 

prostředky a dal by se vyrovnat dluh, který vzniká ve vlastním kapitálu společnosti. 

UNIST spol. s r.o. by měl také zapřemýšlet o zažádání si o provozní úvěr, který by jim 

velice pomohl v oblasti placení závazků.   

Plán na zbytek roku 2017: 

Červen 2017: zaplacení reklamy, v reklamní agentuře SNIP & CO, a to ve vozech MHD 

v Jihlavě (cca 70Kč na měsíc/kus, počet například 40ks, celková cena 2800Kč) 

- Samolepící folie na zádi MHD (1500Kč měsíčně, 3 autobusy,1 měsíc, celková 

cena 4500Kč) 

- Zaplacení reklamy v oblíbeném inzertním čtrnáctideníku s televizním 

programem, který je pravidelně a zdarma distribuován do 18 400 domácností v 

regionu Kraje Vysočina (zakoupení titulního velkého banneru na 1 měsíc, cena 

3500 Kč). 

Červenec/Srpen 2017: roznášení letáčků firmy hosteskami, na kterékoliv akci na 

náměstí v Jihlavě, akce se konají o prázdninách každý pátek (například trhy, různá 

vystoupení, kapely, …)(hostesky 4, cena na hodinu 80Kč, doba 8 hodin, celková cena 

2560Kč) 

Po celý zbytek roku 2017 sledování zakázek, které vypisují okolní města, nejenom 

Jihlava. Zdokonalení webových stránek a zvýraznění novinky (montáže solárních 

panelů). Zvýšení cen a přidání větší marže. Nabízení prodeje solárních systémů (po 

domluvě s dodavatelem). 
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Tyto ne moc nákladné úkony, by měly zajistit společnosti lepší propagaci, protože 

v dnešní době je marketing pro firmy velice důležitý. Firma by se měla snažit oslovit co 

nejvíce potencionálních zákazníků.  

Září 2017: najmutí externího poradce/manažera, který by se snažil vymyslet novou 

strategii pro podnik. Není potřeba se externistů obávat, mají nezkreslený a pravdivý 

pohled na situaci, nejsou nikým ovlivněni, a nápady proto budou jasné. V dnešní době 

se služby externistů rozrůstají, proto je na českém trhu už velké množství firem, které 

nabízejí tyto služby a přinášejí do firem novou inspiraci. 

Říjen, listopad, prosinec 2017: sledování situace podniku, porovnání situace s minulým 

obdobím, pokud by firma vykazovala zlepšení, mohla by se pokusit o získání nového 

investora, pokud by ovšem ale problémy přetrvávaly, doporučila bych uzavření firmy. 
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ZÁVĚR 

V mé bakalářské práci jsem hodnotila finanční situaci podniku UNIST spol. s r.o., který 

sídlí v Jihlavě a zabývá se realizací vodovodů, vodojemů, kanalizací a montáží 

solárních panelů a navrhla možnost jejího zlepšení. 

K vypracování analýzy jsem použila několik metod a ukazatelů finanční analýzy, které 

mě postupně přivedly k celkovému výsledku. Začátek své práce jsem věnovala teorii a 

teoretickému popisu daných metod výpočtů, což mi umožnilo jednotlivé kroky poznat 

blíže a více je pochopit, takže pro mě následné samotné výpočty nebyly obtížné. 

Jednotlivé ukazatele mi daly možnost podívat se podrobněji na fungování firmy. Lépe 

jsem potom porozuměla samotným výkazům. Věděla jsem, proč a z jakého důvodu se 

mění některá čísla, výsledky. K tomu mi taky pomohla komunikace s účetní z této 

firmy, která mě obeznámila s velkými změnami, které ovlivnily vývoj finanční situace 

podniku. Celková analýza nedopadla pro podnik moc dobře, navrhla jsem základní 

body, které by se daly ve firmě změnit nebo zlepšit. Jelikož je podnik ztrátový a 

nedosahuje ani v jednom mnou pozorovaném roce zisku, bylo obtížné vymýšlet 

inovace, které by byly nějak finančně nákladné. Firma má největší problém v oblasti 

zákazníků, jejich malý počet ovlivňuje vše. Konkurence je bohužel moc vysoká a pokud 

podnik neprojeví snahu a získání nebo přebrání zákazníků, bude tato kritická situace 

pokračovat i v dalších letech. 
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a.s. – akciová společnost 

AI – Altmanův index 
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ČPK – čistý pracovní kapitál 
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DIČ – daňové identifikační číslo 
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výsl. hospo. před zdaněním – výsledek hospodaření před zdaněním 
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