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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku 

ARKO MONT, s.r.o.. Správného a odpovídajícího hodnocení situace podniku je 

dosaţeno za pouţití metod finanční analýzy, jako zdroj dat slouţí účetní výkazy za 

období let 2006 – 2008. Tuto práci tvoří dvě hlavní části, jedná se o teoretickou část a 

praktickou část finanční analýzy. Na základě výsledků provedené finanční analýzy jsou 

v závěru formulovány doporučení pro zlepšení stávající situace podniku. 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with the evaluation of a financial situation of the 

company ARKO MONT, s.r.o. It is used the correct assessment of a rating of the 

company, which is reached by using the method of financial analysis. There are used 

accountant sheets from years 2006 till 2008. This paper consists from two main parts – 

the theoretical part and the practical part of the financial analysis. Finally, there are 

formulated the improvements of the current situation of the company which are based 

on the basis of results of the made financial analysis. 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Finanční analýza, SWOT analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow, 

horizontální analýza, vertikální analýza, rozdílové ukazatele, likvidita, rentabilita, 

ukazatele aktivity, poměrové ukazatele, index IN05, Z-skóre. 

 

Keywords 

Financial analysis, SWOT analysis, balance sheet, profit and loss account, 

cash flow, horizontal analysis, vertical analysis, differential indicators, liquidity, 

profitability, activity ratios, index IN05, Z-score. 



Bibliografická citace: 

DURAN, V. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010. 96 s. Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. 



Prohlášení 

Prohlašuji, ţe jsem celou bakalářskou práci na téma „Hodnocení finanční situace 

podniku a návrhy na její zlepšení“ zpracoval samostatně na základě uvedené literatury a 

pod vedením svého vedoucího bakalářské práce. 

 

V Brně dne      ......................................... 



 

 

Poděkování 

 

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu 

Ing. Vojtěchu Bartošovi, Ph.D. a také vedení firmy ARKO MONT, s.r.o., dále panu 

Ing. Lukáši Mrázkovi, za ochotu a odbornou pomoc, které se mi dostalo při 

zpracovávání této práce. 



 

Obsah 

Úvod .................................................................................................. 10 

1. Cíle práce a charakteristika analyzované firmy .................. 11 

1.1. Historie firmy ARKO MONT, s.r.o. ..................................................... 11 

1.2. Současný stav ........................................................................................ 11 

1.3. Obchodní činnost .................................................................................. 12 

1.4. Konkurence ........................................................................................... 13 

1.5. Zákazníci ............................................................................................... 13 

1.6. Dodavatelé ............................................................................................. 14 

1.7. Marketingový mix - 4P ......................................................................... 15 

1.8. SWOT analýza ...................................................................................... 17 

1.9. Porterův model konkurenčních sil ........................................................ 18 

2. Teoretické východiska finanční analýzy ............................... 20 

2.1. Informační zdroje pro finanční analýzu ................................................ 21 

2.2. Metody finanční analýzy ....................................................................... 22 

2.3. Analýza absolutních ukazatelů .............................................................. 23 

2.4. Analýza rozdílových a tokových ukazatelů .......................................... 24 

2.4.1. Čistý pracovní kapitál (ČPK) ......................................................... 25 

2.4.2. Čisté pohotové prostředky (ČPP) ................................................... 25 

2.4.3. Čistý peněţní majetek .................................................................... 26 

2.4.4. Analýza poměrových ukazatel ....................................................... 26 

2.4.5. Ukazatele rentability....................................................................... 27 

2.4.6. Ukazatele likvidity ......................................................................... 29 

2.4.7. Ukazatele zadluţenosti ................................................................... 31 

2.4.8. Ukazatele aktivity ........................................................................... 32 

2.4.9. Ukazatele trţní hodnoty.................................................................. 34 

2.4.10. Provozní (výrobní) ukazatele ......................................................... 35 

2.4.11. Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow ............................ 37 

2.5. Analýza soustav ukazatelů .................................................................... 38 



 

3. Vlastní finanční analýza ......................................................... 40 

3.1. Analýza absolutních ukazatelů .............................................................. 40 

3.1.1. Horizontální analýza rozvahy (aktiv a pasiv) ................................. 40 

3.1.2. Vertikální analýza rozvahy (aktiv a pasiv) ..................................... 44 

3.1.3. Horizontální analýza Výkazu zisku a ztrát ..................................... 47 

3.1.4. Horizontální analýza Cash flow ..................................................... 48 

3.2. Analýza rozdílových ukazatelů ............................................................. 49 

3.2.1. Čistý pracovní kapitál ..................................................................... 50 

3.2.2. Čisté pohotové prostředky .............................................................. 50 

3.2.3. Čistý peněţní majetek .................................................................... 50 

3.3. Analýza poměrových ukazatelů ............................................................ 51 

3.3.1. Ukazatele rentability....................................................................... 51 

3.3.2. Ukazatele likvidity ......................................................................... 53 

3.3.3. Ukazatele zadluţenosti ................................................................... 54 

3.3.4. Ukazatele aktivity ........................................................................... 55 

3.3.5. Provozní ukazatele ......................................................................... 57 

3.3.6. Ukazatele na bázi Cash flow .......................................................... 58 

3.4. Analýza soustav ukazatelů .................................................................... 59 

3.4.1. Index IN05 ...................................................................................... 59 

3.4.2. Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) ................................. 60 

3.5. Výsledné hodnocení finanční analýzy .................................................. 61 

4. Návrhy na zlepšení situace firmy ARKO MONT s.r.o. ...... 63 

Závěr ................................................................................................ 71 

Seznam pouţité literatury ................................................................. 73 

Seznam tabulek ................................................................................. 75 

Seznam grafů..................................................................................... 76 

Seznam obrázků ................................................................................ 77 

Seznam příloh ................................................................................... 78 

Přílohy ............................................................................................... 79 

 



10 

Úvod  

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil téma „Hodnocení finanční situace 

podniku a návrhy na její zlepšení.“ Ve své práci se zabývám hodnocením finanční 

situace podniku ARKO MONT, s.r.o. (dále jen ARKO MONT) za pomoci finanční 

analýzy. Důvodem proč jsem si vybral právě tuto firmu, je to, ţe se jiţ od samotného 

počátku působení firmy na trhu pohybuji v jejím prostředí. Jelikoţ jsou ve vedení firmy 

mimo jiné zapojeni i moji rodinní příslušníci, tak mám moţnost získání informací 

z první ruky.  Do budoucna bych se chtěl i já zapojit do fungování firmy a podílet se na 

rozšiřování spokojených zákazníků a tím šířením dobrého jména společnosti.  

Pro kaţdou společnost je nezbytné neustále sledovat, jaké dosahuje ekonomické 

úrovně a jaká je její finanční situace. Nejprůkaznější moţností, jak lze tyto hodnoty 

zjistit, je vyuţití finanční analýzy. Hlavními zdroji, kterých je vyuţito ve finanční 

analýze, obsaţené v této práci, jsou účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz 

o peněţních tocích). Hlavním důvodem, proč při zhotovování finanční analýzy čerpáme 

z těchto účetních výkazů je fakt, ţe se v nich dají vysledovat potíţe organizace. Proto se 

dá do budoucna předcházet situacím, kdy by se společnost ARKO MONT stávala pro 

zákazníky neatraktivní a nekonkurence schopná. Výsledkem finanční analýzy je 

posouzení finanční situace let minulých, současných a předpovědi moţného průběhu let 

budoucích. Prostřednictvím této analýzy se snaţím zjistit, v jaké ekonomické situaci se 

firma ARKO MONT nachází, případně odhalit slabiny nedostatky ve finančním řízení 

společnosti. 

Bakalářská práce je tvořena z několika částí, základní část tvoří základní 

informace o společnosti a analýza vnějšího prostředí společnosti. Další částí jsou 

teoretická východiska finanční analýzy, která objasňují postup a správnost jednotlivých 

ukazatelů. V poslední části jsou vypočteny ukazatele finanční analýzy, na základě 

těchto výsledků jsem navrhl moţné opatření, jak lze vylepšit ekonomickou situaci 

společnosti. 
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1. Cíle práce a charakteristika analyzované firmy 

 Cílem mé bakalářské práce je provést zhodnocení finanční situace podniku 

ARKO MONT, s.r.o. a ze zjištěných výsledků definovat problémové oblasti a na jejich 

základě navrhnout moţné opatření na zlepšení finanční situace. Pro provedení analýzy 

jsou vyuţity účetní výkazy za období 2006 – 2008. 

 

1.1. Historie firmy ARKO MONT, s.r.o. 

Jako datum vzniku společnosti ARKO MONT, s.r.o. je podle výpisu 

z obchodního rejstříku uváděno datum 9. února 1993, tohoto dne byla firma zapsána do 

obchodního rejstříku a proto se tento den uvádí jako den vzniku. Do obchodního 

rejstříku byla firma zapsána pod názvem MONITOP, spol. s r.o., pod tímto názvem 

společnost vystupuje aţ do 8. prosince 2004. Od tohoto data se mění název firmy na 

ARKO REAL, s.r.o., nic méně tento název se po dvou letech (konkrétně pak 

25. května 2006) opět mění a to na současnou podobu ARKO MONT, s.r.o.. Po celou 

dobu je právní forma firmy neměnná a to společnost s ručením omezeným. Od doby 

vzniku společnosti se ve vedení vystřídalo několik společníků. A v nové podobě firmy 

se přidalo i rozšíření předmětu podnikání, na které se firma specializuje. 

1.2. Současný stav  

V současnosti je firma tvořena čtyřmi společníky, kteří zároveň vystupují také 

jako jednatelé společnosti. Kaţdý z jednatelů jedná za společnost samostatně. Jednatel 

podepisuje za společnost tak, ţe k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 

Sídlo společnosti se nachází na adrese Brno, Vídeňská 108, PSČ 619 00, zde dochází 

k většině obchodních jednání, sepisování objednávek, vyčíslení nabídek a zpracování 

důleţitých materiálů potřebných při výrobě. Budova, ve které firma sídlí, patří firmě 

ARKO TECHNOLOGY, a.s., tato firma také vyuţívá prostor ke svému podnikání. Obě 

tyto společnosti mezi sebou úzce spolupracují. Samotná výroba se nachází na ulici 

Masná 7, v Brně. Zde dochází ke skladování potřebného materiálu a vytvoření 

potřebných výrobku ke splnění cílu zakázky. Společnost ARKO MONT, s.r.o. zajišťuje 
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pro společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s. výrobu ţelezných konstrukcí a obstarávání 

technických zásob. Popřípadě i kontrolu na probíhajících projektech. 

 Nyní má firma ARKO MONT, s.r.o. celkem 9 stálých zaměstnanců, na časově 

náročnější montáţe a stavební práce firma vyuţívá moţnosti spolupráce se svými 

subdodavateli, se kterými je podepsána smlouva o dílo.  

1.3. Obchodní činnost 

V průběhu let firma rozšiřovala své pole působnosti. Mezi nejvýznamnější 

činnosti, kterými se firma zabývá, jsou povrchové úpravy a svařování kovů a dalších 

materiálů, výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů. V obchodním rejstříku 

jsou uvedeny následující předměty podnikání. 

Předmět podnikání:  

 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 

 obchodní ţivnost - koupě zboţí za účelem dalšího prodeje a prodej 

 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti 

 realitní činnost 

 správa a údrţba nemovitostí 

 výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 

 výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 

 povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 

 výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 

 specializované stavební činnosti 

 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

 úprava a rozvod uţitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro 

neveřejnou potřebu 

 

Firma se zaměřuje na tři typy zakázek, které slouží jako zdroj příjmů:  

 Vodohospodářské stavby 

 Pozemní stavby 

 Provozování vodohospodářských zařízení 
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Většinu trţeb firmy tvoří vodohospodářské stavby, mezi které patří i čistírny 

odpadních vod (dále jen ČOV), kde firma provádí jak odbornou výrobu konstrukcí, tak i 

její následující montáţ. Jako úspěšně dokončené projekty bych uvedl například ČOV 

Soběslav, ČOV Modřice, Úpravna vody Ţelivka. 

Mezi další vodohospodářské stavby, na které se firma zaměřila, jsou Bazény a 

koupaliště. Společnost jiţ zrekonstruovala koupaliště mimo jiné v Blansku a Hodoníně. 

Podařilo se mi zjistit, ţe se firma snaţí získat i další zakázky a vstupuje do několika 

výběrových řízení. 

1.4. Konkurence 

Vzhledem k tomu, ţe společnost ARKO MONT působí současně na několika 

různých trzích, je počet konkurentů nemalý. Nicméně i kdyţ je firma poměrně mladá, je 

jiţ plně konkurence schopna. V konkurenčním boji firma nepreferuje širokou reklamní 

kampaň, ale spíše se zaměřuje na poctivost, kvalitu a odborný přístup k zakázkám. 

Spokojený zákazník do budoucna neváhá a ví, ţe se při zhotovení zakázek můţe 

s klidným svědomím opět obrátit na ověřenou firmu. Zákazník případně šíří i své 

zkušenosti do svého okolí a tím zvyšuje moţnost konkurovat i jiným firmám. 

1.5. Zákazníci  

Vzhledem k úzké spolupráci s akciovou společností ARKO TECHNOLOGY, 

funguje dobrá pověst a spokojení zákazníci jako nejlepší zbraň při získávání nových 

zakázek. Firma se zaměřuje na přesnost a odbornost výroby, pouţívání pouze kvalitních 

materiálů a dodrţování stanovených termínů a tím se brání odchodu zákazníků ke 

konkurenci. Komunikace mezi zákazníkem a vedením společnosti probíhá převáţně 

osobně nebo telefonicky. Důleţitou skutečností pro společnost ARKO MONT je ta, ţe 

spokojení zákazní se na ni i v budoucnu s důvěrou obracejí.  

Jak jiţ bylo zmíněno v minulé kapitole, mezi nejčastěji prováděné zakázky patří 

vodohospodářské stavby. Provádění zakázek na čistírnách odpadních vod tvoří 

většinovou část zisku společnosti. Jedná se jak o kompletní rekonstrukci tak i drobné 

úpravy nebo vylepšení. Nově se firma začala zapojovat i do dalšího oboru a to bazény a 

koupaliště. Zmínil bych zde například areál letního koupaliště v Hodoníně, Blansku či 
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Prostějově. Při zhotovování některých zakázek jsem byl osobně zapojen do výroby, 

montáţe a co se týká koupališť tak jsem se účastnil testovacího provozu. Jako ukázku 

bych uvedl fotku ze zakázky v Hodoníně. 

 

 

Obrázek 1 – Koupaliště Hodonín (zdroj: vlastní) 

Zákazníci platí za zhotovení zakázky po předání a doručení faktury za 

provedenou činnost a to do uvedené doby splatnosti. 

1.6. Dodavatelé 

Protoţe společnost provádí převáţně rozsahově velké zakázky, vyuţívá 

moţnosti nákupu ve velkoobchodech, vzhledem k častým nákupům si firma vyslouţila 

i různou formu slevových bonusů u jednotlivých firem. Je nutné zabezpečit i odbornou 

techniku nebo netradiční materiál, tyto věci firma obstarává ve specializovaných 

prodejnách. Za období svého působení má firma jiţ tyto menší prodejní místa prověřeny 

a můţe se spolehnout na jejich pomoc při výběru. 
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1.7. Marketingový mix - 4P 

Produkt 

Společnost se zaměřuje mimo jiné na výrobu a montáţ konstrukcí z různých 

materiálů (ţelezo, nerez, pozinkovaný materiál atd..). Důraz je dbán především na to, 

aby výsledný produkt byl podle všech směrnic a podle poţadavků zákazníka. Při výrobě 

nebo montáţi je nezbytné znát i datum dokončení zakázky. Při neočekávaném 

prodlouţení doby realizace zakázky by mohlo dojít k nespokojenosti zákazníka a tím 

i poškození dobré pověsti společnosti. Pro společnost je účelem dosáhnout spíše 

opačného efektu a to aby zákazník byl spokojen a doporučil sluţby i svým známým. 

Cena (Price) 

Výsledná cena zakázky je určena pořizovací cenou materiálu, pracovní dobou 

strávenou při výrobě a montáţi a také do celkové sumy jsou přičteny náklady spojené 

s pronájmem prostor, náklady na elektřinu a jiné reţijní náklady. Při stanovování 

cenové nabídky je nezbytné, aby zaměstnanci pracovali se současnými ceníky 

dodavatelů. Proto, aby firma mohla vykazovat zisk, musí být přidána i obchodní marţe, 

která reprezentuje navýšení oproti nákladům vynaloţeným při zhotovování. Společnost 

si nemůţe dovolit konečnou cenu přemrštit, mohlo by dojít k tomu, ţe by si zákazník 

vybral pro spoluprácí jinou konkurenční firmu. 

Místo (Place) 

Sídlo firmy je uvedeno na ulici Vídeňská v Brně, na tomto místě je tak zvané 

administrativní oddělení. Budova patří jiţ výše zmíněné společnosti 

ARKO TECHNOLOGY, od této firmy pochází většina zakázek. Proto je tato pozice 

v jedné budově z pohledu komunikace velice výhodná. Během pár okamţiků se dostane 

projektová dokumentace zakázek do rukou příslušných pracovníků, kteří je předají 

následně do výroby. Také je lehčí opravit případné úpravy či vylepšit nedostatky. 

Výrobní prostory má firma pronajaty v Brně na ulici Masná, nachází se zde nově 

zrekonstruovaná pracovní hala, velké skladovací prostory. Přístupnost k těmto 

prostorám je bezproblémový, v blízkosti je malý městský okruh a nedaleko leţí 

i poměrně významná křiţovatka dálnic D1 a D2. Do areálu je moţno zajet přímo 

vozem. Objednaný materiál dováţí nejčastěji auta „menších“ rozměrů (Avie, Iveco), ale 
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mnohokrát jiţ byl materiál dovezen velkým několika tunovým kamionem, pro který 

nebylo těţké najít umístění firmy a ani se v areálu otočit, nebo jinak manipulovat. 

Propagace 

Společnost se nezaměřuje na svou propagaci mohutnou reklamní kampaní, ale 

spíše působením na odbornou veřejnost. Nové zákazníky si firma zajišťuje šířením 

svého dobrého jména, které propaguje za pomocí svých spokojených zákazníků. Svým 

zodpovědným a profesionálním přístupem ke kaţdé zakázce se mnoţství spokojených 

zákazníku neustále zvyšuje. 

Vzhledem ke skutečnosti vzájemné spolupráce s firmou 

ARKO TECHNOLOGY se můţe uvaţovat, ţe reklama této firmy je i za propagaci 

sledované společnosti. Tato společnost kaţdoročně propaguje svou činnost 

na Brněnských veletrzích, spolupracuje s Českým tenisovým svazem vozíčkářů, v jejich 

propagačních materiálech má společnost umístěno firemní logo jako prostředek 

reklamy. 

Samotná firma ARKO MONT se neprezentuje prostřednictvím internetových 

stránek, ale její spolupracující firma se rozhodla propagovat své působení také na 

internetu. V dnešní době patří internet mezi nejrozšířenější moţnost prezentace firem, 

v případě potřeby jsou zde veškeré údaje snadno dohádatelné. 
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1.8. SWOT analýza 

Silné stránky 

 Spolehlivá společnost s dobrým jménem a pověstí 

 Spolupráce s firmou ARKO TECHNOLOGY, a.s. 

 Kvalifikovaný personál 

 Vyuţívání nejmodernějších technologických a výrobních procesů 

 Odborné přistupování ke kaţdé zakázce 

 Komunikace mezi zákazníkem a společností 

 Stálí zákazníci 

 Dodrţování termínů dokončení zakázek 

 Udrţování vnitropodnikových vztahů 

 

Slabé stránky 

 Malé výhody pro své věrné zákazníky 

 Propagace firmy na internetu 

 Reklamní prostředky firmy 

 Prezentace firmy pro neodbornou veřejnost 

 Malý počet zkušených zaměstnanců při výrobě 

 

Příležitosti 

 Získání finančních prostředků z Evropské unie 

 Rozšíření prezentace firmy v mediích 

 Vytvoření vlastních webových stránek 

 Inovace stávajících zařízení za novější 

 

Hrozby 

 vstup další konkurence 

 velké navýšení cen materiálu 

 odchod zkušených zaměstnanců ke konkurenci 

 sníţení moţnosti zákazníků koupit si poskytující sluţby nebo produkty 
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1.9. Porterův model konkurenčních sil 

Riziko vstupu konkurence 

Tak jako na kaţdém trhu i zde hrozí riziko, ţe na trh vstoupí nový konkurent, 

který se bude snaţit prosadit v konkurenčním boji. Odvětví, ve kterém firma působí, 

patří mezi ty, které láká společnosti, aby se účastnili soutěţí o zakázky. Proto, aby 

společnost byla plně konkurence schopna, musí vynaloţit nemalé finanční prostředky 

a to zejména pro zajištění odborného kolektivu, kaţdý člen musí rozumět své práci. 

Nezbytnou součástí je zabezpečení skladovacích, výrobních a kancelářských prostor, 

tyto prostory je také nutno vybavit potřebnou technikou. Cena některých zařízení, 

které společnost k svému provozu potřebuje, se můţe pohybovat i v řádech statisíc 

korun. Protoţe většina prací se neprovádí v dílně, ale přímo na místě, je nutno 

zabezpečit i mobilní zařízení pro práci na stavbách. Z toho vyplývá, ţe riziko vstupu 

nového konkurenta na trh existuje, ale je malé nikoliv však nulové. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

V současnosti je rivalita mezi konkurenty v tomto odvětví niţší, jako všude tak 

i zde platí, ţe vyhrává lepší. V současné době je pro všechny dost zakázek, ale to se 

v budoucnu můţe z mnoha důvodů změnit. Proto by se také mohlo stát, ţe se mezi 

jednotlivými konkurenty vybuduje velká rivalita z důvodu velkého konkurenčního boje. 

Smluvní síla odběratelů 

Protoţe zadavateli projektů jsou v 90% obce a města, které mají jiţ peníze na 

provedení díla vyčleněny z rozpočtu nebo ze státních dotací, nedochází ke zpoţdění 

úhrady pohledávek firmy ARKO MONT a následné úhrady závazků této firmy. Firma 

můţe pouţívat zisku z těchto zakázek ke svému běţnému provozu a případně 

i financování dalších projektů.  

Smluvní síla dodavatelů 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, zakázky firmy se dají zařadit spíše mezi 

dlouhodobější. Proto je nakupován materiál ve větším mnoţství a to ve velkoobchodech 

nebo v případě menšího odběru v malých prodejnách. Dodavatelé jsou prověřeni 

a společnost se můţe na jejich odbornost spolehnout. Je nutné, aby dodavatelé plnili své 
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závazky včas a s odpovídající kvalitou, tyto poţadavky dodavatelé firmy ARKO MONT 

splňují. Pokud se objeví slabý článek v řadě dodavatelů, je nahrazen jiným 

dodavatelem. 

Hrozba substitutu 

Vzhledem k tomu, ţe firma neprodává ţádné specifické zboţí, je jedinou 

hrozbou substitutu moţnost vyuţití nových technologii. Tato technologie by mohla 

přinést zdokonalení vlastností výsledného produktu nebo sníţení nákladů na výrobu. 

Nicméně moţnost hrozby substitutů pro firmu bych nazval zanedbatelnou. Na 

technologický vývoj je schopna firma pruţně reagovat. 
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2. Teoretické východiska finanční analýzy 

Existuje spousta definicí, kterými je moţno objasnit pojem finanční analýza. 

Nejvýstiţnější definice je ta, ve které se říká, ţe finanční analýza představuje 

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

Součástí finanční analýzy je hodnocení firemní minulosti, současnosti a také 

předpovídaní budoucích finančních podmínek. 

Hlavním úkolem finanční analýzy je zjistit finanční zdraví podniku, vyhodnotit 

slabiny, které by mohly zapříčinit problémy do budoucna a naopak upozornit na silné 

stránky, na které se firma můţe spolehnout. Finanční analýza má svůj smysl z časového 

pohledu ve dvou rovinách: První rovinou rozumíme fakt, ţe se ohlíţíme do minulosti 

a máme moţnost hodnotit, jak se firma vyvíjela aţ do současného stavu. Druhou 

rovinnou je skutečnost, ţe finanční analýzu pouţíváme jako základní prvek pro finanční 

plánování a stanovení očekávaného stavu. 

Výsledky finanční analýzy se stávají základním kritériem ekonomických 

rozhodnutí a podnikové finance se stávají nejsledovanějším bodem všech podnikatelů. 

Jsou důleţité nejen pro strategické řízení firmy v oblasti finančního managementu, 

ale např. i při hodnocení a výběru v obchodní oblasti. 

K základním cílům finančního řízení podniku je moţno zařadit především 

dosahování finanční stability, kterou je moţno hodnotit pomocí dvou základních 

kritérií:  

 Nejdůleţitější kritérium je schopnost vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku 

a zhodnocovat vloţený kapitál. 

 Zajištění platební schopnosti podniku, je také velice důleţité. Bez platební 

schopnosti většinou nemůţe firma fungovat a dochází k ukončení podnikatelské 

činnosti. 

Zdroj (8) 
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2.1. Informační zdroje pro finanční analýzu 

K dosaţení spolehlivých a kvalitních výsledků finanční analýzy je zapotřebí, 

aby finanční analytik měl k dispozici nejen kvalitní, ale i komplexní vstupní informace. 

Z těchto informací se při zpracovávání finanční analýzy berou v úvahu všechny data, 

která by mohla zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví firmy. V současnosti má 

finanční analytik k dispozici velkou škálu moţností odkud čerpat informace, ale mezi 

základní a nejčastěji pouţívaný zdroj dat patří účetní výkazy.(8) 

Účetní výkazy poskytují informace, které se dají rozdělit do dvou základních 

skupin: Účetní výkazy finanční a účetní výkazy vnitropodnikové (neboli externí 

a interní výkazy). Finanční účetní výkazy slouţí jako zdroj informaci pro vnější 

uţivatele. Přesto, ţe jde o veřejně dostupné informace, které je firma povinna 

zveřejňovat, tvoří tyto výkazy základ pro vypočítání finanční analýzy. Vnitropodnikové 

účetní výkazy vznikají na základě individuální potřeby kaţdé společnosti, jejich úprava 

není nijak právně stanovena. Jsou to výkazy, které jsou častěji sestavovány a jejich 

vyuţití slouţí ke zpřesnění výsledků finanční analýzy. (8) 

K úspěšnému zpracování finanční analýzy jsou zapotřebí hlavně tří základní 

účetní výkazy: 

 Rozvaha 

 Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz o tvorbě a pouţití peněţních prostředků (výkaz cash flow) 

Rozvaha 

Rozvaha neboli bilance dává přehled o tom, v jaké finanční situaci se firma 

nachází. Z tohoto výkazu získáme podrobný přehled o majetku podniku (aktiva) 

a zdrojích jeho financovaní (pasiva). Rozvaha má předepsanou podobu a sestavuje se 

k poslednímu dni účetního období (rozvaha řádná), při zahájení podnikání (počáteční 

rozvaha) a také ve zvláštních případech (ke dni předcházejícímu den vstupu firmy do 

likvidace). Strana aktiv nám dává přehled o tom co firma vlastní, jedná se o hmotný, 

nehmotný majetek a také o finance, které firmě dluţí jiné subjekty podnikání (např. 

pohledávky). Na straně pasiv je zachyceno, jakým způsobem společnost aktiva 

financuje. Jedná se o to, co firma dluţí jiným ekonomickým subjektům.(1)  
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Výkaz zisku a ztráty 

Tento výkaz nám ujasňuje přehled o pohybu peněz v rámci podniku. Udává nám 

přehled o nákladech, které firma vynaloţila a také o výnosech, kterých firma dosáhla. 

To vše se sleduje za určité období, zpravidla to bývá finanční rok. Pro podnikatele je 

tento výkaz velice důleţitý z důvodů, ţe se zde nachází výsledky hospodaření. Jedná se 

o rozdíl mezi výnosy a náklady, na základě tohoto výsledku zjistíme, zda bylo dosaţeno 

zisku nebo naopak ztráty.(1) 

Výkaz o tvorbě použití peněžních prostředků (výkaz cash flow) 

Jednoduše řečeno výkaz cash flow nám porovnává příjmy a výdaje peněţních 

prostředků, kterých firma dosáhla za určité období. Peněţní toky jsou zde rozděleny 

do tří skupin: z provozní činnosti, investiční činnosti, finanční činnosti.  

2.2. Metody finanční analýzy 

Pokud zpracováváme finanční analýzu, hraje důleţitou roli správnost výběru 

metod analýzy. Při vybírání správných metod bereme ohled na účelnost, nákladnost 

a spolehlivost. Obecně platí: „Čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko 

chybného rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch.“ 

Metody, které se v současnosti ve finanční analýze pouţívají, můţeme rozdělit 

do dvou skupin, a to metody elementární a metody vyšší finanční analýzy.(8) 

Metody elementární analýzy 

Tato metoda finanční analýzy počítá s poloţkami z účetních výkazů nebo s čísly, 

které z těchto poloţek vyplývají. Čím delší je doba posuzování finančního zdraví 

podniku, čím více informací budeme mít, tím vetší přesnosti dosáhneme při stanovování 

výsledků.  

Ukazatele finanční analýzy se člení na: 

 Analýza absolutních ukazatelů 

 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

 Analýza poměrových ukazatelů 

 Analýza soustav ukazatelů 
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Metody vyšší finanční analýzy 

Vyšší metody se dají dále rozdělit na matematicko-statistické metody 

a nestatistické metody. Vyšší metody nejsou univerzální, pouţití těchto vyšších metod 

předpokládá hlubší znalosti obecné a matematické statistiky. Pro jejich kvalitní 

vyhotovení je zapotřebí zejména kvalitní softwarové vybavení a další specifické 

nástroje. (8) 

2.3. Analýza absolutních ukazatelů 

Absolutní ukazatele jsou základními body, při zpracování finanční analýzy 

podniku. Údaje potřebné ke správnému vypracování této části finanční analýzy jsou 

čerpány přímo z účetních výkazů. Tyto ukazatel nám slouţí pro základní orientaci 

v hospodaření firmy. Výsledné hodnoty získáme za pomoci analýzy trendů 

a procentuálního rozboru jednotlivých poloţek výkazů. Sledujeme zde jak procentuální 

změny, ale také i absolutní změny jednotlivých ukazatelů během sledovaného časového 

období.(9) 

 Horizontální analýza (analýza trendů) 

V této analýze jsou data přejímána z účetních výkazů (rozvahy podniku 

a výkazu zisku a ztráty) nebo z výročních zpráv podniku. Při horizontální analýze jsou 

sledovány absolutní a také relativní (procentuální) změny jednotlivých poloţek výkazů. 

Tyto změny jsou sledovány za delší časové období.  Poloţky jsou ve výkazech brány po 

řádcích (horizontálně), proto tedy mluvíme o horizontální analýze absolutních dat.(9) 

 

Výpočet absolutních změn: 

 

𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒏í 𝒛𝒎ě𝒏𝒂 = 𝒖𝒌𝒂𝒛𝒂𝒕𝒆𝒍𝒕 − 𝒖𝒌𝒂𝒛𝒂𝒕𝒆𝒍𝒕−𝟏 

 

Výpočet relativních (procentuálních) změn: 

 

𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒏í 𝒛𝒎ě𝒏𝒂 (𝒗 %) =
𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒏í 𝒛𝒎ě𝒏𝒂

𝒖𝒌𝒂𝒛𝒂𝒕𝒆𝒍𝒕−𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Při vyhodnocování výsledků musí finanční analytik brát v úvahu i různé další 

podmínky, které mohly ovlivnit výsledek této analýzy (např. vstup nových konkurentů, 
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změna v daňové soustavě, změny v poptávce atd.), také musí znát plány společnosti do 

budoucna. Na základě výsledků této analýzy, je moţné stanovit moţný, očekávaný 

budoucí vývoj jednotlivých ukazatelů. Tento předpoklad lze brát v úvahu, pokud se 

firma bude chovat stejně jako v minulosti.(9) 

 Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Ve vertikální analýze posuzujeme jednotlivé části majetkové a kapitálové 

struktury podniku (struktura aktiv a pasiv). Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé, jaké je 

sloţení hospodářských prostředků potřebných pro podnikatelskou činnost podniku 

a z jakých zdrojů (kapitálu) jsou prostředky financovány. Ekonomická stabilita podniku 

je závislá na schopnosti vytvářet a udrţovat rovnováţný stav majetku a kapitálu. 

U této metody vyjadřujeme jednotlivé poloţky výkazů jako procentuální podíl 

ke zvolené základně (100%). Při procentuálním vyjádření potřebných dat z výkazů 

v jednotlivých letech postupujeme odshora dolů (ve sloupcích), proto je tato analýza 

označována jako vertikální.  Pokud čerpáme z rozvahy podniku, je základna tvořena 

celkovou bilanční sumou (aktiva celkem nebo pasiva celkem). Jednotlivé poloţky 

rozvahy pak přímo ukazují, z kolika procent se podílejí na celkové sumě. Ve výkazu 

zisku a ztráty základnu tvoří celkový obrat. 

 Výhodou vertikální analýzy je, ţe není ovlivněna inflací v různých letech 

a proto umoţňuje srovnávat výsledky analýzy v různých letech.(9) 

 

Výpočet procentuálních změn: 

 

𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒏í 𝒛𝒎ě𝒏𝒂 𝒗 % =  
𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒏í 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒂 𝒖𝒌𝒂𝒛𝒂𝒕𝒆𝒍𝒆

𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒂 𝒛á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒏𝒚
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

2.4. Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Informace získané z výsledků analýzy rozdílových ukazatelů slouţí k řízení 

finanční situace podniku. Rozdílové ukazatele jsou také označovány jako fondy 

finančních prostředků (finanční fondy). Jedná se o shrnutí určitých stavových ukazatelů 

vyjadřujících aktiva nebo pasiva nebo také rozdíl mezi poloţkami z krátkodobých aktiv 
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a krátkodobých pasiv. Ve finanční analýze se pouţívají následující ukazatele: čistý 

pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněţní majetek.(9) 

2.4.1. Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Je nejčastěji vyuţívaným ukazatelem, který se vypočítá jako rozdíl mezi 

celkovou sumou oběţných aktiv a celkovými krátkodobými dluhy. V krátkodobých 

dluzích jsou zahrnuty závazky s dobou splatnosti od 3 měsíců do 1 roku, coţ umoţňuje 

oddělit v oběţných aktivech tu část finančních prostředků, která je určena ke splacení 

krátkodobých dluhů, od té části, chápeme ji jako určitý finanční fond, který lze čerpat 

delší časové období. Čím větší čistý pracovní kapitál firma má, tím více je schopna 

hradit své finanční závazky.(9) 

 Tento ukazatel je moţné spočítat dvěma způsoby a to: 

 Manaţerským přístupem 

Tento přístup chápe čistý pracovní kapitál jako rezervní fond, který se vyuţívá 

pro provoz hospodářské činnosti.(10) 

 

Č𝑷𝑲 = 𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 − 𝑪𝒊𝒛í 𝒌𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃ý 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍 

 

 Investorským přístupem 

Tento přístup chápe čistý pracovní kapitál jako část dlouhodobého kapitálu, který je 

moţné pouţít k úhradě oběţných aktiv.(10) 

 

Č𝑷𝑲 = 𝑫𝒍𝒐𝒖𝒉𝒐𝒅𝒐𝒃á 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 − 𝑺𝒕á𝒍á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 

2.4.2. Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Tento ukazatel můţeme pouţít jako ukazatel likvidity pouze s velkou opatrností, 

protoţe mezi likviditou a tímto ukazatelem neexistuje identita. V oběţných aktivech 

mohou být i poloţky málo likvidní nebo dokonce i dlouhodobě nelikvidní. Například 

pohledávky s dlouhou dobou splatnosti, nedobytné pohledávky, nedokončená výroba 

a další.  Navíc je ukazatel čistých pohotových prostředků ovlivněn způsobem, jakým 

jsou oceňovány jeho sloţky a zejména majetek. 
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Z výše zmíněného důvodu se pro sledování okamţité likvidity pouţívá čistý 

peněţní fond, tento fond můţeme vyjádřit jako rozdíl mezi pohotovými prostředky 

a okamţitě splatnými závazky. Fond, ve kterém jsou do pohotových peněţních 

prostředků zahrnuty pouze peníze na běţných účtech a hotovost, můţeme označit jako 

fond s nejvyšším stupněm likvidity.(9) 

 

Č𝑷𝑷 = 𝑷𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗é 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏č𝒏í 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕ř𝒆𝒅𝒌𝒚 − 𝑶𝒌𝒂𝒎ž𝒊𝒕ě 𝒔𝒑𝒍𝒂𝒕𝒏é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚 

2.4.3. Čistý peněžní majetek 

Při vypočítávání tohoto ukazatele se postupuje stejně jako při počítání čistého 

pracovního kapitálu, ale na rozdíl od něho se zde vylučují z oběţných aktiv zásoby nebo 

i nelikvidní pohledávky.(10) 

  

Č𝑷𝑴 =  𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 − 𝒁á𝒔𝒐𝒃𝒚 − 𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒌𝒚 

2.4.4. Analýza poměrových ukazatel 

Poměrové ukazatele patří mezi nejčastěji pouţívané ukazatele finanční analýzy, 

protoţe pomocí nich lze získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách podniku. Charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Tato analýza vychází ze základních 

účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztrát). Údaje získané z rozvahy v sobě 

zachycují veličiny k určitému datu, okamţitý stav. Údaje získané ze zisku a ztráty 

charakterizují výsledky činnosti za určité období (jsou intervalovými veličinami). 

Tyto ukazatele umoţňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace 

dané společnosti (tzv. trendovou analýzu), také jsou vhodným nástrojem prostorové 

analýzy (vzájemné porovnávání podobných firem). Zjištěné hodnoty mohou být pouţity 

pro matematické modely, které umoţňují popsat závislost mezi jevy, hodnotit rizika 

i předvídat budoucí vývoj. (9) 

 

 

Poměrové ukazatele jsou rozděleny do 7 základních skupin: 
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 Ukazatele rentability 

 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele zadluţenosti 

 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele trţní hodnoty 

 Provozní (výrobní) ukazatele 

 Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 

2.4.5. Ukazatele rentability 

Rentabilita vyjadřuje ziskovost nebo také výnosnost. Ukazatele rentability 

vypovídají o tom, zda podnik efektivně hospodaří, jak efektivně je řízen a jak je 

schopen dosáhnout zisku a tím zhodnotit kapitál vloţený do společnosti. Tyto ukazatele 

poměřují výsledek hospodaření s výší zdrojů, které firma vyuţila k jeho dosaţení. 

Výpočet rentability je nutný především při dlouhodobých rozhodnutích, kde jsou 

důsledky rozhodnutí zjištěny aţ v průběhu několika let, na rozdíl od krátkodobých 

rozhodnutí. Ukazatele rentability jsou sledovány investory, akcionáři a vlastníky.(2) 

 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu - ROI 

Tento ukazatel řadíme mezi nejdůleţitější ukazatele, za pomoci kterých se 

hodnotí podnikatelská činnost firem. Získaný výsledek je porovnán s odvětvovým 

průměrem, pokud je výsledek větší neţ 0,12 (12%), jsou vloţené prostředky 

zhodnocovány. Výsledná hodnota větší neţ 0,15 (15%) je povaţována za velmi 

dobrou.(10) 

 

𝑹𝑶𝑰 =
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 [%] 

EBIT – jedná se o hodnotu, která vychází ze součtu zisku před zdaněním 

a nákladovými úroky. Tyto hodnoty jsou zachyceny v účetních výkazech. (9) 
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Ukazatel rentability celkových vložených aktiv - ROA 

Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy, které byly investovány do 

podnikání. Bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou aktiva financována (z cizích zdrojů, 

vlastních zdrojů). Výsledná hodnota nám udává, jaký zisk přinese jedna koruna aktiv. 

Ukazatel ROA je vyuţíván při porovnávání firem s různými daňovými podmínkami 

a jiným podílem dluhů ve finančních zdrojích.(9)  

Slouţí zejména pro hodnocení managementu. Čím je hodnota tohoto ukazatele 

vyšší tím, je situace pro společnost příznivější.(10) 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑬𝑨𝑻

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎 [%] 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu - ROE 

Tento ukazatel charakterizuje výnosnost vlastních prostředků, jeho vypovídací 

schopnost vyuţívají zejména investoři. Mohou zde zjistit, zda jejich investice do 

společnosti přináší dostatečný výnos. Výsledná hodnota rentability vlastního kapitálu by 

měla být vyšší neţ výnos ze stejně rizikové investice nebo míra výnosu investovaného 

kapitálu na jiném místě finančního trhu. Tento ukazatel by neměl být niţší neţ je 

výnosnost cenných papírů (státních dluhopisů, státních pokladničních poukázek aj.), 

v opačném případě by se podnik stal pro investory nezajímavý. Investor očekává od 

rizikovější investice vyšší míru zhodnocení. (2) 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑬𝑨𝑻

𝑽𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 [%] 

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů - ROCE 

Tento ukazatel poukazuje na význam dlouhodobých investic. Ukazatel ROCE 

slouţí k prostorovému srovnávání podniků, především k hodnocení výsledků 

monopolních veřejně prospěšných společností. (9) 
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𝑹𝑶𝑪𝑬 =
𝑬𝑨𝑻 + 𝑵á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒐𝒗é ú𝒓𝒐𝒌𝒚

𝑽𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍 + 𝑫𝒍𝒐𝒖𝒉𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
∗ 𝟏𝟎𝟎 [%] 

 

Ukazatel rentability tržeb -ROS 

Ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosáhnout zisku při dané úrovni trţeb, 

vypovídá o tom, jak velký zisk přinese jedna koruna z trţby. Vypovídá o schopnosti 

podniku poskytovat sluţby nebo vyrábět výrobek s nízkými náklady nebo za vysokou 

cenu. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je situace podniku lepší, především z hlediska 

produkce.(9) 

𝑹𝑶𝑺 =
𝒁𝒊𝒔𝒌

𝑻𝒓ž𝒃𝒚
∗ 𝟏𝟎𝟎 [%] 

2.4.6. Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele patří mezi jedny z nejdůleţitějších, vypovídají o krátkodobé 

finanční situaci podniku. Likviditu můţeme vyjádřit, jako schopnost společnosti 

přeměnit majetek na peněţní prostředky. S likviditou je spojena také solventnost. 

Solventnost je vlastnost podniku včas platit své dluhy, kterým nastala doba jejich 

splatnosti.   Hlavně v konkurenčním postavení na trhu a podmínkách samofinancování 

je velmi důleţité, zda podnik je schopen plnit své platební povinnosti a splatit včas své 

finanční závazky. 

 

Běžná likvidita 

Ukazatel běţné likvidity označujeme jako likviditu III. Stupně. Vypovídá o tom, 

kolikrát jsou oběţná aktiva společnosti schopna pokrýt její krátkodobé závazky. Jde o 

souhrn veškerých oběţných aktiv přeměnitelných na finanční prostředky, který je 

moţné vyuţít k uhrazení krátkodobých závazků. Ukazatel je citlivý na správnosti 

struktury zásob a jejích ocenění vzhledem k jejich prodejnosti. Dále také na správné 

struktuře pohledávek (pohledávky po lhůtě atd.). Ukazatel je měřítkem budoucí 
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solventnosti firmy a je postačující pro hodnotu vyšší neţ 1,5. Doporučená hodnota pro 

tento ukazatel se pohybuje v rozmezí 2 aţ 3 u finančně zdravých firem. Čím vyšší 

hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku 

a tím i vyšší finanční stabilita. (11) 

 

𝑩ěž𝒏á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita bývá označována jako likvidita II. stupně. Na rozdíl od běţné 

likvidity jsou v tomto ukazateli z oběţných aktiv odečteny zásoby, které jsou 

označovány jako nejméně likvidní částí oběţných aktiv. Pro zachování likvidity 

podniku by neměla výsledná hodnota klesnout pod 1. Doporučená hodnota pro 

pohotovou likviditu se pohybuje v rozmezí 1,0 – 1,5.(4) 

 

𝑷𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝑶𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 − 𝒛á𝒔𝒐𝒃𝒚

𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
 

 

Okamžitá likvidita 

Okamţitá likvidita bývá označována také jako likvidita I. stupně, je skupinou 

nejlikvidnějších poloţek aktiv. Vyjadřuje schopnost společnosti uhradit právě splatné 

dluhy. Pro výpočet okamţité likvidity jsou vyuţívány nejlikvidnější poloţky rozvahy. 

Vzorec je definován jako podíl krátkodobých finančních prostředků a krátkodobých 

dluhů. V krátkodobém finančním majetku jsou zahrnuty peníze v pokladnách, účty v 

bankách, krátkodobé cenné papíry a podíly, pořizovaný krátkodobý finanční majetek. 

Doporučená hodnota pro tento ukazatel je hodnota větší neţ 0,2. (10) 

 

𝑶𝒌𝒂𝒎ž𝒊𝒕á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏č𝒏í 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒆𝒌

𝑲𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
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2.4.7. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluţenosti informují o tom, z jakých zdrojů společnost financuje 

svá aktiva. Zobrazují poměr mezi vlastními a cizími zdroji financování. Zadluţenost 

nemusí být jen negativní charakteristikou podniku. Růst zadluţenosti můţe vést 

k navýšení celkové rentability, z čehoţ vyplývá zvýšení trţní hodnoty firmy na trhu. Nic 

méně, zvýšení zadluţenosti můţe firmu dostat do finanční nestability.(9)  

U velkých podniků je v současnosti nemoţné, aby svá aktiva financovaly pouze 

z vlastních zdrojů (sníţeni celkové výnosnosti kapitálu). Samozřejmě není moţné, 

aby financování aktiv bylo závislé pouze na poskytnutí cizích zdrojů (v právních 

předpisech je uvedena povinná výše vlastního kapitálu k datu zahájeni podnikáni).(14) 

Celková zadluženost 

Tento ukazatel je téţ někdy nazýván ukazatelem věřitelského rizika. Vypočítáme 

jej jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Bývá často pouţíván investory, jako 

jedna z výchozích informací potřebných při rozhodování, zda do podniku poskytnout 

další zdroje či nikoliv. Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluţenosti, protoţe čím je 

podíl vlastního kapitálu větší, tím je větší rezerva proti ztrátám věřitelů pokud by došlo 

k likvidaci. Pokud výsledná hodnota převýší oborový průměr, je pro společnost obtíţné 

získat další zdroje, aniţ by nejprve zvýšila vlastní kapitál.(9) 

 

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒛𝒂𝒅𝒍𝒖ž𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕 =
𝑪𝒊𝒛í 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒆

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎
 

 

Koeficient samofinancování 

Uvádí do jaké míry je podnik schopen pokrýt své prostředky vlastními zdroji. 

Ukazatel je doplňkem celkové zadluţenosti. Vypovídá o finanční nezávislosti podniku. 

Čím větší ukazatel je, tím lepší moţnosti financování podnik má. Odborníci také 

uvádějí, ţe podnik by měl být financován z 2/3 sám. (3) 

 

𝑲𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒂𝒎𝒐𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒐𝒗á𝒏í =
𝑽𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎
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Doba splácení dluhů 

Tento ukazatel nám udává počet let, za které je podnik schopen uhradit své 

dluhy, to vše za předpokladu stávající výkonnosti. Výsledné hodnoty toho ukazatele by 

se měly pohybovat přibliţně mezi 3 a 8 lety. Pro společnosti je příznivější, pokud mají 

výsledky ukazatele za delší časové období klesající tendenci.(8) 

 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒔𝒑𝒍á𝒄𝒆𝒏í 𝒅𝒍𝒖𝒉ů =
𝑪𝒊𝒛í 𝒛𝒅𝒓𝒐𝒋𝒆 − 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏č𝒏í 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒆𝒌

𝑷𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒏í 𝑪𝒂𝒔𝒉 − 𝒇𝒍𝒐𝒘
 

 

Úrokové krytí  

Úrokové krytí nám ukazuje to, kolikrát převyšuje zisk placené úrokové splátky. 

Pro tento ukazatel platí, ţe čím je jeho hodnota vyšší, tím je potom situace pro podnik 

příznivější. Pokud je výsledek roven 1, znamená to, ţe pro zaplacení úroků bude vyuţit 

celý zisk.  

 

Ú𝒓𝒐𝒌𝒐𝒗é 𝒌𝒓𝒚𝒕í =
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑵á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒐𝒗é ú𝒓𝒐𝒌𝒚
 

 

Doporučené hodnoty:  

Ukazatel je roven 1 = k placení úroků je třeba celého zisku 

Ukazatel je mezi hodnotami 2 aţ 4 = hodnota je povaţována za nízkou, moţné riziko 

Ukazatel je mezi hodnotami 6 aţ 8 = dobře fungující firma 

Zdroj: (3) 

2.4.8. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou ukazatele kombinované, při jejich výpočtu jsou 

vyuţívány jak údaje z rozvahy, tak i z výkazu zisku a ztráty. Tyto ukazatele podávají 

informaci o tom, zda je v podniku efektivně hospodařeno s aktivy. Pokud jich je 

v podniku více, neţ je potřebné, podniku vznikají zbytečné náklady a to způsobuje 

sníţení zisku. Pokud je v podniku naopak nedostatek aktiv, je podnik nucen vzdát se 

některých výhodných příleţitostí a přichází o výnosy, které by mohl získat.(9) 



33 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel vypovídá o intenzitě neboli obratu pouţití aktiv. Čím vyšší 

hodnota ukazatele vyjde, tím lépe je ve firmě hospodařeno s aktivy. Pokud výslednou 

hodnotu ukazatele porovnáme s oborovým průměrem a zjistí se, ţe je menší, měla by 

společnost zvýšit své trţby nebo prodat některá aktiva. Doporučené hodnoty pro tento 

ukazatel se pohybují v rozmezí od 1,6 do 3, pokud se hodnoty dostanou pod tuto 

hodnotu, firma neefektivně hospodaří se svým kapitálem.(1) 

 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý𝒄𝒉 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =
𝑻𝒓ž𝒃𝒚

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎
 

 

Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel měří, jak efektivně společnost vyuţívá své stálá aktiva 

(např.: budovy, stroje a jiné zařízení).  Jeho hlavní význam je usnadnit rozhodování 

o tom, jestli pořídit další dlouhodobý majetek. Hodnoty niţší neţ je oborový průměr 

vypovídají o nevyuţití výrobní kapacity a nutnosti omezit investice podniku. 

 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒔𝒕á𝒍ý𝒄𝒉 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗 =
𝑻𝒓ž𝒃𝒚

𝑺𝒕á𝒍á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

Obrat zásob 

Obrat zásob vyjadřuje vztah mezi trţbami a zásobami, udává počet obrátek 

zásob za sledované období (z pravidla 1 rok). Čím kratší doba uplyne od pořízení zásob 

do prodeje, tím je rychlost obratu větší. Doporučené hodnoty jsou závislé na oboru 

podnikání společnosti. Pokud je výsledná hodnota niţší neţ oborový průměr, znamená 

to, ţe společnost má zastaralé zásoby. Přebytečné zásoby představují investici s nízkým 

nebo nulovým výnosem, to můţe zapříčinit platební neschopnost. Všeobecně platí, 

ţe čím vyšší je ukazatel, tím lépe.(8) 

 

𝑶𝒃𝒓𝒂𝒕 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =
𝑻𝒓ž𝒃𝒚

𝒁á𝒔𝒐𝒃𝒚
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Doba obratu zásob 

Ukazatel vyjadřuje, kolik dní průměrně uplyne od doby pořízení zásob do doby 

jejich prodeje nebo zpracování. Je ţádoucí, aby počet obrátek zásob za sledované 

období byl co nejvyšší, a naopak aby doba obratu zásob co nejkratší.(4) 

 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒔𝒐𝒃 =
𝒁á𝒔𝒐𝒃𝒚

𝑻𝒓ž𝒃𝒚
∗ 𝟑𝟔𝟎 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel udává průměrný počet dnů, po které musí podnik čekat na zaplacení 

pohledávek od svých odběratelů. Pro společnost je důleţité mít tento ukazatel pokud 

moţno co nejniţší. Brzké proplacení vystavených faktur, poskytuje společnosti finanční 

prostředky pro další investice. Výsledná hodnota je porovnávána s výsledkem doby 

obratu závazků a oborovým průměrem. Všeobecně je dáno, ţe doba obratu pohledávek 

musí být kratší neţ doba obratu závazků.(4) 

 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒑𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒆𝒌 =
𝑷𝒐𝒉𝒍𝒆𝒅á𝒗𝒌𝒚

𝑻𝒓ž𝒃𝒚
∗ 𝟑𝟔𝟎 

 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel nám udává průměrný počet dnů, které uplynou mezi dobou 

zakoupení zboţí nebo sluţby a úhradou faktur.  Všeobecně platí, ţe doba obratu 

závazků je vyšší neţ doba obratu pohledávek.(4) 

 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌ů =
𝒁á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚 𝒛 𝒐𝒃𝒄𝒉. 𝒔𝒕𝒚𝒌ů

𝑻𝒓ž𝒃𝒚
∗ 𝟑𝟔𝟎 

2.4.9. Ukazatele tržní hodnoty 

Tyto ukazatele jsou vyuţívány investory, kteří vloţili kapitál do společnosti 

nebo i těmi, kteří o moţnosti investování teprve uvaţují. Zajímají se především 
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o návratnost svých investic. Návratnosti je moţné dosáhnout buď prostřednictvím 

dividend, nebo růstem ceny akcií. Tyto ukazatele nám udávají účetní hodnoty akcie, 

čistý zisk na akcii, dividenda na akcii a další.(9) 

V této práci nebudou ukazatele trţní hodnoty počítány, protoţe sledovaná 

společnost není zapojena do obchodování na kapitálovém trhu. 

2.4.10. Provozní (výrobní) ukazatele 

Provozní ukazatele jsou vyuţívány vedením společnosti, jako pomocník při 

řízení firmy. Umoţňují managementu sledovat a zkoumat vývoj aktivity podniku. Tyto 

ukazatele se opírají o tokové veličiny, hlavně o náklady. Řízení nákladů, zapříčiňuje 

hospodárné vynakládání jednotlivých druhů nákladů a tím i dosaţení většího finálního 

efektu.(9) 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 

Vyjadřuje do jaké míry je vyuţíváno dlouhodobého hmotného majetku. Jinak 

řečeno, ukazatel udává, jaký výnos nám přinese jedna koruna investovaná do DHM. 

Výsledná hodnota by měla být co nejvyšší.(9) 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂 𝑫𝑯𝑴 =
𝑽ý𝒏𝒐𝒔𝒚 (𝒃𝒆𝒛 𝒎𝒊𝒎𝒐řá𝒅𝒏ý𝒄𝒉)

𝑫𝑯𝑴
 

 

DHM- v pořizovacích cenách 

Ukazatel stupně odepsanosti 

Je to ukazatel který lze také nazvat ukazatelem opotřebovanosti DHM. Udává 

jak velká část (v procentech) DHM je odepisována. Vývoj ukazatele poukazuje na 

stárnutí společnosti.(9) 

 

𝑶𝒑𝒐𝒕ř𝒆𝒃𝒐𝒗𝒂𝒏𝒐𝒔𝒕 𝑫𝑯𝑴 =
𝑫𝑯𝑴 𝒗 𝒛ů𝒔𝒕𝒂𝒕𝒌𝒐𝒗ý𝒄𝒉 𝒄𝒆𝒏á𝒄𝒉

𝑫𝑯𝑴 𝒗 𝒑𝒐ř𝒊𝒛𝒐𝒗𝒂𝒄í𝒄𝒉 𝒄𝒆𝒏á𝒄𝒉
 

 



36 

Nákladovost výnosů 

Ukazuje, jak moc jsou výnosy podniku zatíţeny celkovými náklady. V čase by 

měla mít hodnota klesající trend.(9) 

 

𝑵á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒐𝒗𝒐𝒔𝒕 𝒗ý𝒏𝒐𝒔ů =
𝑵á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒚

𝑽ý𝒏𝒐𝒔𝒚 (𝒃𝒆𝒛 𝒎𝒊𝒎𝒐řá𝒅𝒏ý𝒄𝒉)
 

 

Produktivita z přidané hodnoty 

Vyjadřuje, jak velká část přidané hodnoty připadá na jednoho zaměstnance 

společnosti. Růst tohoto ukazatel by měl být vyšší neţ růst mezd.(10) 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒛 𝒑ř𝒊𝒅𝒂𝒏é 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒚 =  
𝑷ř𝒊𝒅𝒂𝒏á 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒂

𝑷𝒐č𝒆𝒕 𝒛𝒂𝒎ě𝒔𝒕𝒏𝒂𝒏𝒄ů
 

 

Produktivita z výkonů 

Udává, kolik tisíc korun z výkonů přinese činnost jednoho zaměstnance 

společnosti. Výsledná hodnota by měla být co největší, aby podnik mohl rozvíjet své 

podnikatelské aktivity.(10) 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒛 𝒗ý𝒌𝒐𝒏ů =
𝑽ý𝒏𝒐𝒔𝒚

𝑷𝒐č𝒆𝒕 𝒛𝒂𝒎ě𝒔𝒕𝒏𝒂𝒏𝒄ů
 

 

Struktura nákladů 

Vypovídá o tom, do jaké míry se podílí daný druh nákladů na celkových 

nákladech.(9) 

 

𝑺𝒕𝒓𝒖𝒌𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅ů =
𝑫𝒓𝒖𝒉 𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒖

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗é 𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒚
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2.4.11. Ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow 

Jsou pouţívány pro zpracování hlubší analýzy finanční situace podniku. Jejich 

účelem je vyčíslit a poměřit schopnost podniku vytvořit ze své činnosti finanční 

prostředky, které můţe vyuţít při financování potřeb.(9) 

Za tímto účelem sledujeme následující ukazatele: 

 

𝑷𝒐𝒅í𝒍 Č𝑷𝑲 𝒛 𝒎𝒂𝒋𝒆𝒕𝒌𝒖 =
Č𝑷𝑲

𝑷𝒓ů𝒎ě𝒓𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂 Č𝑷𝑲 =
𝒁𝒊𝒔𝒌

Č𝑷𝑲
 

 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕𝒖 Č𝑷𝑲 =
Č𝑷𝑲

𝑻𝒓ž𝒃𝒚
∗ 𝟑𝟔𝟎 

Dále se také setkáváme s následujícími ukazateli na bázi cash flow: 

Rentabilita tržeb 

Z tohoto ukazatele vyplývá, jaká je finanční výkonnost podniku. Pokles hodnoty 

ukazatele znamená navýšení výnosů nebo sníţení finančního potenciálu podniku. 

Ukazatel se pouţívá jako doplněk k ukazateli ziskové rentability.(9) 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂 𝒕𝒓ž𝒆𝒃 =
𝑪𝑭 𝒛 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒏í č𝒊𝒏𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊

𝑹𝒐č𝒏í 𝒕𝒓ž𝒃𝒚
 

 

Úrokové krytí 

Vyjadřuje, kolikrát lze krýt úroky za pomoci cash flow. 

 

Ú𝒓𝒐𝒌𝒐𝒗é 𝒌𝒓𝒚𝒕í =
𝑪𝑭 𝒛 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒏í č𝒊𝒏𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊

𝑷𝒍𝒂𝒄𝒆𝒏é ú𝒓𝒐𝒌𝒚
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2.5. Analýza soustav ukazatelů 

Vypovídající schopnost soustav ukazatelů je výrazně vyšší, neţ je vypovídající 

schopnost poměrových ukazatelů. Soustavy ukazatelů mají ve výsledku pouze jedinou 

hodnotu, která vyjadřuje výslednou finančně-ekonomickou situaci podniku. Navyšující 

se počet ukazatelů napomáhá při detailnějším hodnocení situace ve firmě. Nic méně 

můţe nastat situace, kdy přehnaně velký počet ukazatelů v soustavě znesnadní orientaci 

a zapříčiní zkreslení výsledného pohledu na firmu.(8) 

Bankrotní modely 

Tyto modely mají jako hlavní cíl poskytnout informace o tom, zda společnosti 

v blízké budoucnosti hrozí bankrot. Byly odvozeny na základě hodnocení skutečných 

dat vybraného zpravidla velmi rozsáhlého souboru podniků, coţ je zdrojem omezení 

pouţitelnosti těchto modelů (Podobnost, časová platnost). 

Index IN05 

Index IN05 napomáhá vyhodnotit finanční výkonnost a důvěryhodnost českých 

firem v českém prostředí. Je vytvořen jako obnova indexu IN01, který vznikl na základě 

sledování pečlivě vybraných společností. Celkem bylo vybráno 1915 podniků 

z průmyslu, tyto podniky byly rozděleny do 3 skupin. 583 podniků patřilo do skupiny, 

která tvořila hodnotu (tj. s kladným ekonomickým ziskem), v další skupině bylo 503 

podniků, které se nacházely v bankrotu nebo těsně před bankrotem a 829 ostatních 

podniků, které netvoří hodnotu a ani se nenachází v bankrotu. Hlavní výhodou indexu 

IN je, ţe spojuje jak pohled ze strany věřitele tak i ze strany vlastníka. (1) 

 

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

 

A = celková aktiva / cizí zdroje 

B = zisk před zdaněním / nákladové úroky 

C = EBIT / aktiva celkem 

D = celkové výnosy / celková aktiva 

E = oběţná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci) 
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Hodnotící tabulky: 

IN > 1,6 můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9< IN ≤ 1,6 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

IN ≤ 0,9 firma je ohroţena váţnými finančními problémy 

Tabulka 1 –  Hodnocení indexu IN05 

Altmanův index finančního zdraví 

Tento index bývá také nazýván Z-skóre, těţí z provedení diskriminační analýzy 

(v 60. a 80. letech) u desítek firem, mezi nimiţ byly jak zbankrotované společnosti tak 

i nezbankrotované. Vzorec pro výpočet se můţe u různých podniků lišit. Mění se podle 

toho, zda se jedná o firmu s akciemi obchodovatelnými na burze nebo nikoliv. 

 

𝒁 = 𝟎, 𝟕𝟏𝟕 ∗  𝑿𝟏 + 𝟎, 𝟖𝟒𝟕 ∗ 𝑿𝟐 + 𝟑, 𝟏𝟎𝟕 ∗ 𝑿𝟑 + 𝟎, 𝟒𝟐𝟎 ∗ 𝑿𝟒 + 𝟎, 𝟗𝟗𝟖 ∗ 𝑿𝟓  

 

X1 = CPK / Celková aktiva 

X2 = Zisk po zdaněni/Celková aktiva 

X3 = EBIT / Celková aktiva 

X4 = Základní kapitál / Cizí zdroje 

X5 = Trţby / Celková aktiva 

 

Z-skóre se vyuţívá jako určitý doplněk při zpracovávání finanční analýzy firmy, 

vypovídá o finanční situaci firmy. Pokud je výsledná hodnota ukazatele větší neţ 2.9, 

dá se hodnotit finanční situace podniku jako uspokojivá. V případě ţe se výsledek 

pohybuje v rozmezí od 1.2 do 2.9, mluví se o nevyhraněné finanční situaci (tzv. šedé 

zóně). Na velmi silné finanční problémy firmy upozorňují hodnoty menší nebo rovny 

1,2. V případě tohoto výsledku je nutno se zamýšlet nad moţností bankrotu 

společnosti.(9) 
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3. Vlastní finanční analýza 

Při zpracování finanční analýzy firmy ARKO MONT s.r.o., jsem postupoval 

podle uvedených postupů a vzorců v předcházející teoretické části. Jako zdroj informací 

pro zpracování této části bakalářské práce jsem vyuţil poskytnuté finanční výkazy. 

Hlavním zdrojem je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, oba tyto dokumenty mi poskytlo 

ekonomické oddělení společnosti od roku 2006 do roku 2008. Výkaz cash flow jsem 

vyhotovil osobě. Všechny tyto potřebné dokumenty jsou přílohami této práce. 

Společnost byla zaloţena 25. května 2006, proto některé ukazatele mohou 

v tomto roce být pro tuto firmu nepříznivé. Hlavní úlohou této analýzy je zjistit 

nedostatky a poukázat na případné rezervy v činnosti podniku. 

3.1. Analýza absolutních ukazatelů 

Tyto ukazatele analyzují vývoj majetkové struktury firmy, jako základní metody 

jsou vyuţity horizontální a vertikální analýzy účetních výkazů. Absolutní změny jsou 

uvedeny v tisících Kč. 

V horizontální analýze jsou zapsány jak relativní tak i absolutní změny ve 

sledovaném období. U vertikální analýzy se poměřují jednotlivé poloţky se zvolenou 

základnou.  

3.1.1. Horizontální analýza rozvahy (aktiv a pasiv) 

Tabulka vývoje vybraných položek aktiv: 

Položky rozvahy 

2006-2007 2007-2008 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

AKTIVA CELKEM                        -483 -8,94% 6073 123,51% 

Dlouhodobý majetek         762 674,34% -23 -2,63% 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek    

0 0,00% 0 0,00% 

Dlouhodobý hmotný 
majetek               

762 674,34% -23 -2,63% 

Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 

762 674,34% -23 -2,63% 

Dlouhodobý finanční 
majetek                      

0 0,00% 0 0,00% 
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Oběžná aktiva                                -1249 -23,64% 6068 150,38% 

Zásoby                                                        -527 -100,00% 217 0,00% 

Nedokončená výroba a 
polotovary 

-527 -100,00% 217 100,00% 

Dlouhodobé pohledávky                                 0 0,00% 0 0,00% 

Krátkodobé pohledávky                                 -109 -2,90% 5357 146,53% 

Krátkodobý finanční 
majetek                            

-613 -61,79% 494 130,34% 

Časové rozlišení                                       4 133,33% 28 400,00% 

Tabulka 2 – Horizontální analýza aktiv 

 

Graf č. 1 – Aktiva firmy v letech 2006 - 2008 

Jak můţeme vidět v předchozí tabulce a grafu, horizontální analýza aktiv 

odhalila v roce 2007 pokles celkových aktiv oproti předchozímu roku o 8,94% 

(483 tis. Kč). Tento pokles zapříčinil úbytek oběţných aktiv. Největší nárůst celkových 

aktiv byl zaznamenán v roce 2008, tato poloţka vzrostla více jak jedenkrát 

(o 6073 tis. Kč). V tomto roce činila aktiva společnosti 10990 tis. Kč. 

Jednou z částí celkových aktiv je dlouhodobý majetek (stálá aktiva), 

ve sledovaném období dochází k velkému nárůstu (v letech 2006-2007) a mírnému 

poklesu při porovnání let 2007 a 2008. V prvním roce sledovaného období byla hodnota 

stálých aktiv 113 tis. Kč, v následujícím roce tato hodnota vzrostla více jak šestkrát, 

na hodnotu 875 tis. Kč. Toto navýšení zapříčinila investice společnosti do nákupu 

firemních vozidel a nářadí. Při horizontální analýze v letech 2007 a 2008, jsem zjistil 

úbytek o 2,6% (23 tis. Kč). Společnost ve sledovaném období nemá vykázán ţádný 

dlouhodobý nehmotný majetek, veškeré změny jsou zapříčiněny pouze změnou poloţky 

samostatných movitých věcí, která patří do dlouhodobého hmotného majetku. 
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Další částí aktiv jsou oběţná aktiva, jak lze vyčíst z předchozí tabulky, jedná se 

o poloţku, která nejvíce ovlivňuje výsledek celkových aktiv. Ve firmě nejsou v roce 

2007 tvořeny ţádné zásoby, proto vyšlo sníţení změny stavu zásob o 100%. Protoţe 

v roce 2007 firma nemá ţádné zásoby, došlo k opětovnému nárůstu o 100%. Firma 

nemá ţádné dlouhodobé pohledávky, do výsledku oběţných aktiv se projevují pouze 

krátkodobé pohledávky. Při porovnání krátkodobých pohledávek v prvních dvou rocích 

sledovaného období jsou hodnoty téměř totoţné, výsledná hodnota byla -3 procenta. Nic 

méně v posledním roku došlo k  nárůstu o 146%. Změna v hodnotě krátkodobých 

pohledávek můţe být zapříčiněna platební neschopností odběratelů. Dále také do této 

kategorie patří finanční majetek, který se rovněţ měnil, v roce 2007 se jeho hodnota 

sníţila o 62% (613 tis. Kč). V následujícím roce si firma vzala bankovní úvěr, to zvýšilo 

hodnotu této poloţky.  

Za zmínku stojí také navýšení časového rozlišení v roku 2008 oproti 2007, došlo 

k čtyřnásobnému navýšení této poloţky. 

Tabulka vývoje vybraných položek pasiv: 

Položky rozvahy 

2006-2007 2007-2008 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

PASIVA CELKEM                       -483 -8,94% 6073 123,51% 

Vlastní kapitál                             814 195,67% 1344 109,27% 

Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 

Kapitálové fondy                 0 0,00% 0 0,00% 

Rezervní fondy, 
nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku  

15 1500,00% 41 256,25% 

Výsledek hospodaření 
minulých let              

297 -37,22% 774 -154,49% 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 
(+/-) 

502 160,38% 529 64,91% 

Cizí zdroje                                    -1297 -26,05% 4727 128,38% 

Rezervy                                             0 0,00% 0 0,00% 

Dlouhodobé závazky                       0 0,00% 0 0,00% 

Krátkodobé závazky                           -1297 -26,05% 2227 60,48% 

Bankovní úvěry a 
výpomoci                    

0 0,00% 2500 100,00% 

Časové rozlišení                                          0 0,00% 2 40,00% 

Tabulka 3 - Horizontální analýza aktiv 
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Graf č. 2 – Vývoj pasiv v letech 2006 - 2008 

Protoţe hodnoty aktiv a pasiv se navzájem rovnají, má průběh změn v poloţce 
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došlo opět k dalšímu nárůstu na hodnotu 57 tis. Kč. Vzhledem k zápornému znaménku 

v poloţce výsledku hospodaření minulých let je výsledek procentuální změny záporný, 

i kdyţ je absolutní změna kladná. Výsledek hospodaření se ve sledovaném období 

neustále navyšuje. 

Další částí pasiv jsou cizí zdroje, které společnost vyuţívá pro financování své 

činnosti. Jak je zřejmé při porovnání s vlastním kapitálem, provoz firmy je financován 

z velké části z cizích zdrojů, zejména ze závazků vůči dodavatelům. Pokles výsledné 

hodnoty, při porovnání roků 2006 a 2007, byl v důsledku sníţení závazků z obchodních 

vztahů. Tento jev byl zapříčiněn zpracováním vlastních rezerv, nebylo nutné odkupovat 

materiál a tím vyuţívat zdrojů dodavatelů. Poloţka nákladových úroků se objevuje aţ 

v roce 2008, do té doby jsou její hodnoty nulové. Vedení firmy bylo nuceno vzít si 

bankovní úvěr, aby byli schopni splatit své závazky. 
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Časové rozlišení se ve sledovaném období příliš nemění a jeho hodnota nemá 

velký vliv na hodnotu celkových pasiv. 

3.1.2. Vertikální analýza rozvahy (aktiv a pasiv) 

Tabulka vývoje vybraných položek aktiv: 

Položky rozvahy 2006 2007 2008 

AKTIVA CELKEM                        100,00% 100,00% 100,00% 

Dlouhodobý majetek         2,09% 17,80% 7,75% 

Dlouhodobý nehmotný majetek    0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobý hmotný majetek               2,09% 17,80% 7,75% 

Dlouhodobý finanční majetek                      0,00% 0,00% 0,00% 

Oběžná aktiva                                97,85% 82,06% 91,93% 

Zásoby                                                        9,76% 0,00% 1,97% 

Dlouhodobé pohledávky                                 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé pohledávky                                 69,72% 74,35% 82,01% 

Krátkodobý finanční majetek                            18,37% 7,71% 7,94% 

Časové rozlišení                                       0,06% 0,14% 0,32% 

Tabulka 4 - Vertikální analýza aktiv 

 

 

Graf č. 3 – Struktura aktiv v roce 2008 
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zapříčiněna sníţením zásob na nulovou hodnotu a navýšením dlouhodobého majetku. 

Prostředky získané ze zpracování zásob byly vyuţity pro nákup nových vozů a nástrojů 

pro činnost firmy. V roce 2008 dochází k opětovnému navýšení mnoţství zásob, 

konkrétně nedokončené výroby. Dále je z této analýzy patrné zvětšující se podíl 

krátkodobých pohledávek na celkových aktivech. Firma musí shánět finanční zdroje, 

aby byla schopna pokračovat ve výrobě do doby, neţ dostane zaplaceno od zákazníků.  

Struktura společnosti odpovídá předmětu podnikání, který je zmíněn v přední 

části této práce. 

 

Tabulka vývoje vybraných položek pasiv: 

Položky rozvahy 2006 2007 2008 

PASIVA CELKEM                       100,00% 100,00% 100,00% 

Vlastní kapitál                             7,70% 25,02% 23,42% 

Základní kapitál 16,67% 18,30% 8,19% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku  0,02% 0,33% 0,52% 

Výsledek hospodaření minulých let              -14,78% -10,19% 2,48% 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-) 5,80% 16,58% 12,23% 

Cizí zdroje                                    92,20% 74,88% 76,52% 

Rezervy                                             0,00% 0,00% 0,00% 

Dlouhodobé závazky                       0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé závazky                           92,20% 74,88% 53,77% 

Bankovní úvěry a výpomoci                    0,00% 0,00% 22,75% 

Krátkodobé bankovní úvěry 0,00% 0,00% 22,75% 

Časové rozlišení                                          0,09% 0,10% 0,06% 
Tabulka 5 - Vertikální analýza aktiv 
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Graf č. 4 – Struktura pasiv v roce 2008 
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3.1.3. Horizontální analýza Výkazu zisku a ztrát 

Tabulka vývoje vybraných položek aktiv: 

Položky výkazu Z. a Z. 

2006-2007 2007-2008 

Absolut
ní 

změna 

Relativní 
změna 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Výkony    13102 146,90% 17176 78,00% 

Trţby za prodej vlastních 
výrobků a sluţeb 

14156 168,68% 16432 72,88% 

Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 

-1054 -200,00% 744 -141,18% 

Výkonová spotřeba    10907 138,47% 15725 83,71% 

Spotřeba materiálu a energie 5502 162,25% 11957 134,45% 

Sluţby 5405 120,49% 3768 38,10% 

Přidaná hodnota         2195 210,65% 1451 44,83% 

Osobní náklady          1338 210,38% 138 6,99% 

Daně a poplatky 5 100,00% 1 10,00% 

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 

126 466,67% 156 101,96% 

Ostatní provozní náklady 44 338,46% -11 -19,30% 

Provozní výsledek hospodaření 628 151,33% 784 75,17% 

Ostatní finanční výnosy 3 0,00% 6 200,00% 

Ostatní finanční náklady 2 28,57% 38 422,22% 

Finanční výsledek hospodaření 1 -14,29% -135 2250,00% 

Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-)     

502 160,38% 529 64,91% 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-)     

629 154,17% 649 62,58% 

Tabulka 6 – Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

Z přehledu horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát lze vyčíst, ţe kaţdý rok ve 

sledovaném období dochází k nárůstu výsledků hospodaření. Při srovnání roků lze 

z tabulky zjistit, ţe dochází k nárůstu všech klíčových poloţek, které se podílejí na 

výsledku hospodaření. 

 Provozní výsledek hospodaření se v kaţdém roce navyšuje, nejvýznamnější 

podíl na zvyšování má zejména hodnota výkonové spotřeby a nárůst výkonů. Tyto 

poloţky v roce 2007 vzrostly téměř jeden a půl krát, oproti roku 2006. V dalším roce 

nedochází uţ k tak výraznému navýšení, ale hodnoty jsou opět navýšeny (přibliţně o 

80%). Nárůst těchto poloţek vyjadřuje navýšení pracovní činnosti společnosti, coţ je 

pro vedení firmy příznivý jev.  
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Finanční výsledek hospodaření se ve sledovaném období mění, v roce 2007 

dochází ke sníţení hodnoty o 1 tisíc korun oproti roku 2006, procentuálně o -15%. 

Záporný procentuální výsledek je v důsledku minusových hodnot v tomto období. Jak 

jiţ bylo výše zmíněno, společnosti byl v roce 2008 poskytnut bankovní úvěr. Proto 

dochází ke zvýšení záporné hodnoty této poloţky. 

3.1.4. Horizontální analýza Cash flow 

Tabulka vývoje vybraných poloţek aktiv: 

Položky z Cash - flow 

2006-2007 2007-2008 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Absolutní 
změna 

Relativní 
změna 

Stav peněţních prostředků (PP) a 
ekvivalentů na začátku účetního 
období 

817 466,86% -613 -61,79% 

Účetní zisk nebo ztráta z běţné 
činnosti před zdaněním 

629 154,17% 649 62,58% 

Úprava o nepeněţní operace 147 7350,00% 237 159,06% 

Čistý peněţní tok z provozní 
činnosti před zdaněním, změnami 
pr.kap. 

776 189,27% 886 74,70% 

Čistý peněţní tok z provozní 
činnosti před zdaněním a mimoř. 
poloţkami 

-474 -47,49% -1799 -343,32% 

Čistý peněţní tok z provozní 
činnosti 

-601 -66,56% -2022 -669,54% 

Čistý peněţní tok vztahující se k 
investiční činnosti 

-829 963,95% 629 -68,74% 

Čistý peněţní tok vztahující se k 
finanční činnosti 

0 0% 2500 100% 

Čisté zvýšeni, resp. sníţení 
peněţních prostředků 

-1430 -175,03% 1107 -180,59% 

Stav peněţních prostředků a 
ekvivalentů na konci účetního 
období 

-613 -61,79% 494 130,34% 

Tabulka 7 – Horizontální analýza výkazu cash flow 

Horizontální analýza výkazu cash flow odhalila změny peněţních toků 

v jednotlivých letech. Hodnota čistého peněţního toku z provozní činnosti se při 

poměření konkrétního roku sledovaného období s rokem minulým sniţuje. Tento pokles 

je zapříčiněn vzájemnou provázaností nárůstů pohledávek a poklesu závazků 

z obchodní činnosti. 
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Výsledná hodnota poloţky čistého peněţního toku vtahujícího se k investiční 

činnosti se v roce 2007 razantně sníţila, ale v roce 2008 dochází k nárůstu. Změnu 

zapříčinila poloţka výdajů spojených s nabytím stálých aktiv, která je ve sledovaném 

období proměnlivá.  

V letech 2006 a 2007 společnost má všechny poloţky, které by se vztahovaly 

k čistému peněţnímu toku z finanční činnosti nulové, proto je i výsledek této analýzy 

v těchto letech nulový. Jak jiţ bylo zmíněno, v roce 2008 byl firmě poskytnut bankovní 

úvěr ve výši 2,5 mil. Kč. Tato skutečnost se projevila i v tomto výkazu. 

Stav peněţních prostředků ekvivalentů na konci účetního období je ve 

sledovaném období různý. V roce 2007 dochází k poklesu téměř o 32%, tento pokles je 

způsoben rozhodnutím investovat do dlouhodobého majetku. Firma v tomto roce 

investovala nemalou sumu do nákupu sluţebních vozů a také do modernizace techniky. 

Z důvodu poskytnutí úvěru a také sníţením investování do dlouhodobého majetku 

dochází v roce 2008 k nárůstu stavu peněţních prostředků na konci účetního období. 

3.2. Analýza rozdílových ukazatelů 

Výpočet rozdílových ukazatelů vychází z teoretické části této práce. V kapitole 

2.4 (Rozdílové ukazatele) jsou popsány jednotlivé vzorce a postupy při vypočítávání 

rozdílových ukazatelů. Pro výpočet výsledných hodnot byly jako zdrojový materiál 

pouţity poloţky rozvahy z jednotlivých let sledovaného období. Údaje jsou uvedeny 

v tisících Kč. 

Výsledné hodnoty rozdílových ukazatelů ve sledovaném období: 

Ukazatel \ roky 2006 2007 2008 

Čistý pracovní kapitál 305 353 4194 

Čisté pohotové prostředky -3987 -3303 -5036 

Čistý peněţní majetek -222 353 3977 
Tabulka 8 – Rozdílové ukazatele 
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Graf č. 5 – Rozdílové ukazatele ve sledovaném období 
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společnost ţádné zásoby, je hodnota ČPM rovna hodnotě ČPK. V roce 08 si firma vzala 

bankovní úvěr, proto je tak velké navýšení u ČPM. 

3.3. Analýza poměrových ukazatelů 

V této části jsou poměrové ukazatele rozčleněny do příslušných skupin a poté 

vypočítány základní hodnoty jednotlivých ukazatelů. Pro dosaţení správných výsledů 

byla vyuţita kapitola 2.5 (Analýza poměrových ukazatelů), která se nachází v teoretické 

části této práce. Vypočítané údaje vychází z rozvahy a výkazu zisku a ztrát, jakoţ to 

zdrojových dokumentů.   

3.3.1. Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele podávají informaci o celkové efektivnosti podniku a schopnosti 

vydělávat. Ukazatele rentability jsou jedny z nejsledovanějších ukazatelů. Hodnoty jsou 

zde uvedeny v procentech. 

 Výsledné hodnoty ukazatelů rentability ve sledovaném období: 

Ukazatel \ roky 2006 2007 2008 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 7,7% 21,2% 16,6% 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 5,8% 16,6% 12,2% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 75,2% 66,3% 52,2% 

Rentabilita tržeb (ROS) 3,7% 3,6% 3,5% 
Tabulka 9 – Ukazatele rentability 

 

Graf č. 6 – Hodnoty ukazatelů rentability 
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Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Hodnoty tohoto ukazatele jsou v kaţdém roce sledovaného období kladné 

a kromě roku 2006 jsou i nad doporučenou hranicí 12%. Coţ znamená, ţe vklady do 

společnosti jsou zhodnocovány, tyto hodnoty jsou pro potencionální investory 

a vlastníky příznivé. V roce 2006 je hodnota ukazatele nejniţší, coţ je zapříčiněno 

uvedením společnosti do provozu. 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 

Z výsledků uvedených ve výše znázorněné tabulce vyplývá, ţe ve sledovaném 

období se společnosti daří vyuţívat vhodně svá aktiva a s jejich pomocí vytvářet zisk. 

Hodnoty ukazatele jsou v kaţdém roce kladné a udávají, jak velký zisk přinese  1Kč z 

aktiv. Společnost dosáhla největšího zhodnocení aktiv v roce 2007 a to 16,6%. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Výsledky tohoto ukazatele zajímá zejména společníky a vlastníky společnosti 

a dále také investory. Společnost ARKO MONT dosáhla ve sledovaném období velmi 

vysoké rentability vlastního kapitálu. Ve sledovaných letech se hodnoty tohoto 

ukazatele pohybují v kladných číslech, nic méně neustále klesají. Je to důsledek velkého 

navyšování vlastního kapitálu vůči pozvolnému nárůstu zisku. Největší hodnota 

(75,2%) byla dosaţena v roku 2006, velikost ukazatele je dána tím, ţe firma v tomto má 

zisk jen nepatrně menší, neţ je hodnota vlastního kapitálu. Jedna koruna vlastního 

kapitálu vydělá vlastníkovy 0,752 Kč ze zisku. Výsledné hodnoty rentability vlastního 

kapitálu by měly být větší, neţ jsou hodnoty rentability celkových aktiv, coţ je splněno 

ve všech letech. Znamená to, ţe vlastníci a společníci získávají na vyuţívání cizího 

kapitálu. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Hodnoty ukazatele ve sledovaném období se pohybuje v kaţdém roce 

okolo 3,5%. Dá se pozorovat pozvolné klesání tohoto ukazatele, největší podíl na tomto 

klesání má větší nárůst trţeb oproti nárůstu zisku. 
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3.3.2. Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele informují o tom, jak je podnik schopen získat prostředky pro 

úhradu svých závazků přeměnou sloţek majetku do peněţní podoby. 

Výsledné hodnoty ukazatelů likvidity ve sledovaném období: 

Ukazatel \ roky 2006 2007 2008 

Běžná likvidita 1,06 1,1 1,71 

Pohotová likvidita 0,96 1,1 1,67 

Okamžitá likvidita 0,2 0,1 0,15 
Tabulka 10 – Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita 

Ze zjištěných výsledků vyplývá, ţe v kaţdém roce pokrývají oběţná aktiva 

krátkodobé závazky. Výsledné hodnoty mají ve sledovaném období stoupající trend. 

Doporučených hodnot bylo dosaţeno pouze v roce 2008. Příznivým hlediskem je, ţe se 

ani v jednom roce nedostala výsledná hodnota ukazatele pod 1, coţ by znamenalo 

problémy s finančním zdravím společnosti. 

Pohotová likvidita 

V tomto ukazateli jsou vyloučeny zásoby, jakoţ to nejméně likvidní část 

oběţných aktiv. Výsledky ukazatele pohotové likvidity mají rostoucí tendenci a kromě 

roku 2006 se pohybují v doporučených hodnotách. Výsledná hodnota ukazatele v roce 

2006 vyšla těsně pod 1. To znamená, ţe společnost byla schopna uhradit 96% závazků 

bez pouţití zásob. V roku 2007 společnost neměla ţádné zásoby, proto ukazatel vychází 

stejně jako ukazatel běţné likvidity. Největší hodnoty bylo dosaţeno v roce 2008, 

kde vzrostla oběţná aktiva. 

Okamžitá likvidita 

Podnik správně hospodaří s kapitálem, ideální rozmezí výsledných hodnot je 

0,2-0,5, výslednou hodnotu z tohoto intervalu firma dosahuje pouze v roce 2006. 

V ostatních letech je menší v důsledku sníţení finančního majetku a navýšení závazků 

při krytí majetku podniku.  



54 

3.3.3. Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele vypovídají zejména o tom, jak je financován podnik a jak je 

schopen splácet své dluhy. 

Výsledné hodnoty ukazatelů zadluženosti ve sledovaném období: 

Ukazatel \ roky 2006 2007 2008 

Celková zadluženost 92,20% 74,88% 76,52% 

Koeficient samofinancování 7,80% 25,12% 23,48% 

Doba splácení dluhu 4,41 10,94 -4,38 

Úrokové krytí 0,00 0,00 17,74 
Tabulka 11 – Ukazatele zadluženosti 

 

Graf č. 7 – Poměr zadluženosti podniku 

Celková zadluženost 

Věřitele preferují, spíše menší zadluţenost společnosti, která pro ně znamená 

menší riziko, pokud by došlo k likvidaci firmy. Naopak vlastníci se snaţí o to, 

aby hodnota zadluţenosti byla vyšší a tím umoţnila přinášet větší zisk. Výsledky tohoto 

ukazatel výrazně převyšují 50% (zlaté pravidlo). Coţ znamená, ţe činnost podniku je 

financována hlavně z cizích zdrojů, hlavně z vyuţívání prostředků z krátkodobých 

závazků. Výsledné hodnoty ve sledovaném období klesají, tudíţ se dá předpokládat 

další sniţování hodnoty tohoto ukazatele. 
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Koeficient samofinancování 

Při vyhodnocování tohoto ukazatele je nezbytné porovnání s předchozím 

ukazatelem. Součet obou by měl dát výsledek 100%. V roce 2006 je výsledek pouhých 

7%, tato hodnota je zapříčiněna velikostí vlastního kapitálu. Vlastní kapitál se v dalších 

rocích navyšoval, a tudíţ rostl i koeficient samofinancování. K mírnému poklesu došlo 

v roce 2008 v důsledku navýšení hodnoty aktiv. 

Doba splácení dluhu 

Výsledky ukazatele nám udávají, za jak dlouho je firma schopna splatit dluh, 

v prvních dvou letech byla doba splácení dluhu 4, respektive 11 let. V roce 2008 je 

hodnota výsledku záporná v důsledku záporného provozního CF. V roce 2008 by to 

znamenalo, ţe firma nedokáţe platit své dluhy. Jenţe tato hodnota je zkreslená 

poskytnutým bankovním úvěrem.  

Úrokové krytí 

V letech 2006 a 2007 tento ukazatel nelze určit, protoţe hodnoty nákladových 

úroků jsou podle výkazu zisku a ztrát nulové. V roce 2008 si firma vzala bankovní úvěr, 

proto je uţ moţné spočítat hodnotu tohoto ukazatele. Výsledek v tomto roce udává, ţe 

zisk převyšuje 17 krát nákladové úroky. Pokud by nastala nepředvídaná situace, byla by 

společnost schopna zaplatit nákladové úroky. Hodnota tohoto ukazatel by měla být větší 

neţ 1, pokud by se tak nestalo, společnost by musela vyuţít celého zisku na úhradu 

úroků. 

3.3.4. Ukazatele aktivity 

Výsledky ukazatelů aktivity udávají, jak jsou vyuţívány aktiva společnosti, jsou 

hodnoceny jednak jako doba obratu, ale také jako počet obrátek. 

Výsledné hodnoty ukazatelů aktivity ve sledovaném období: 

Ukazatel \ roky 2006 2007 2008 

Obrat celkových aktiv (OCA) 1,55 4,59 3,55 

Obrat stálých aktiv (OSA) 74,27 25,77 45,75 

Obrat zásob (OZs) 15,9 0 179,6 

Doba obratu zásob (DOZs) 9,31 0 2 
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Doba obratu pohledávek (DOP) 155,94 51 83,23 

Doba obratu závazků (DOZa) 205,92 37,6 47,89 
Tabulka 12 – ukazatele aktivity 

 

Graf č. 8- Doba obratu pohledávek a závazků 

Obrat celkových aktiv 

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

V roce 2006 se celková aktiva obrátila 1,5 krát, v roce 2007 byl výsledek 4,6 krát 

a v následujícím roce 3,5 krát. Sníţení ukazatele v roce 2008 je zapříčiněno navýšením 

trţeb. 

Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv je poměrně vysoký, coţ je dáno malou hodnotou stálých 

aktiv. Zejména v letech 2006 a 2008 je výsledek ukazatele vysoký. Z výsledku 

ukazatele v letech 2006 - 2008 se dá soudit, ţe firma příliš nenavyšuje svůj dlouhodobý 

majetek. 

Obrat zásob 

Z výsledků vyplývá, ţe hodnoty tohoto ukazatele jsou poměrně vysoké, zejména 

v roce 2008 dojde k prodeji a opětovnému nákupu zásoby přibliţně 180 krát a v roce 

2006 bylo dosaţeno niţšího výsledku a to 16 krát. Velikost výsledných hodnot je dána 

především tím, ţe společnost nevytváří větší mnoţství zásob. Dokonce v roce 2007 

nemá společnost ţádné zásoby, proto není moţné tento ukazatel spočítat.  
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Doba obratu zásob 

Výsledek těchto ukazatelů znamená, za jak dlouho je firma schopna od pořízení 

přeměnit zásoby na hotovost, neboli kolik dní jsou zásoby průměrně ve firmě vázány. 

V roce 2006 se zásoby přemění na hotovost za 9,3 dnů. V roce 2008 výsledná hodnota 

doby obratu zásob 2 dny. Tyto hodnoty jsou dobré. V roce 2007 je hodnota zásob 

nulová, tudíţ nelze vyčíslit hodnotu v DOZ tomto roce. 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel nám prozrazuje počet dní, po které musí společnost čekat, neţ 

dostane peníze od svých odběratelů. Z důvodu nízkých průměrných trţeb je v roce 2006 

hodnota tak vysoká, v následujícím roce se sníţily pohledávky a současně se navýšily 

trţby. Proto se doba obratu pohledávek v roce 2007 výrazněji zkrátila. V roce 2008 

došlo k opětovnému nárůstu na 83 dnů, důvodem je navýšení hodnoty pohledávek. 

Doba obratu závazků 

Hodnota ukazatele doby obratu závazků by měla být větší nebo srovnatelná 

s ukazatelem doby obratu pohledávek. Vzhledem k tomu, ţe ukazatel doby obratu 

závazků je v roce 2006 větší neţ hodnota ukazatele doby obratu pohledávek, tak podnik 

můţe poskytovat teoreticky provozní úvěr. V ostatních letech sledovaného období 

dochází k tomu, ţe doba obratu závazků je menší neţ doba obratu pohledávek. Jelikoţ 

si firma zakládá na dobrých vztazích se zákazníky, musí si vypomoci  bankovním 

úvěrem (čerpá provozní úvěr) a s jeho pomocí hradit potřebné závazky. 

3.3.5. Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele vyuţívají znalostí vnitřní situace v podniku, výsledky se 

vyuţívají při řízení vnitřních činností v podniku. Při vypočítání ukazatelů je potřebné 

znát počet zaměstnanců, jelikoţ je firma ARKO MONT rozvíjející, je počet 

zaměstnanců v kaţdém roce jiný. Společnost také vyuţívá pomoci ţivnostníků na 

vyhotovení jednotlivých zakázek. 
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Výsledné hodnoty ukazatelů likvidity ve sledovaném období: 

Ukazatel \ roky 2006 2007 2008 

Produktivita z přidané hodnoty 260,50 539,50 520,89 

Produktivita z výkonů 2104,75 3784,00 4366,00 
Tabulka 13 – Provozní ukazatele 

Produktivita z přidané hodnoty 

V roce 2006 je hodnota tohoto ukazatele rovna 260tis. Kč, výsledek vypovídá 

o tom, jaký podíl má jeden zaměstnanec na přidané hodnotě. V tomto roce byli 

zaměstnaní pouze 4 stálí zaměstnanci, ale jiţ v následujícím roce se jejich počet zvedl 

na 6. Tato skutečnost nijak neovlivnila výsledek, ten vzrostl v důsledku navýšení 

přidané hodnoty na hodnotu téměř 540 tis. Kč. V posledním sledovaném roce hodnota 

poklesla, tento pokles byl zapříčiněn navýšením počtu zaměstnanců na 9 stálých 

zaměstnanců. 

Produktivita z výkonů 

Ukazatel produktivity z výkonů udává, kolik peněz vydělal jeden zaměstnanec 

společnosti. V prvním roce sledovaného období vyšla hodnota přibliţně 2,1 mil. Kč. 

V následných letech výsledné hodnoty narůstaly, aţ do výše přibliţně 4,4 mil. Kč na 

jednoho zaměstnance. Narůstající hodnotu ve sledovaném období neovlivnil nárůst 

počtu zaměstnanců. 

3.3.6. Ukazatele na bázi Cash flow 

Výsledné hodnoty ukazatelů likvidity ve sledovaném období: 

Ukazatel \ roky 2006 2007 2008 

Rentabilita CF 0,11 0,01 -0,04 

Úrokové krytí z CF 0,00 0,00 -16,70 
Tabulka 14 – Ukazatele CF 

Rentabilita z CF 

Ve sledovaném období se výsledné hodnoty ukazatele rentability z CF sniţují, 

dalo by se mluvit o tzv. klesající tendenci. Sniţování hodnoty ukazatele zavinilo 

zmenšování provozního CF a nárůst trţeb. V roce 2008 byla hodnota povozního CF 

záporná, proto je výsledek v záporných číslech. 
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Úrokové krytí z CF 

V letech 2006 a 2007 společnost nevykazuje ţádné úroky, proto se nedá tento 

ukazatel spočítat. V roce 2008 si firma vzala bankovní úvěr, který je potřeba splácet. 

Z toho vyplývá, ţe nyní lze spočítat výsledek tohoto ukazatele. Výsledná hodnota je 

záporná, coţ zapříčinila záporná hodnota provozního cash flow. 

3.4. Analýza soustav ukazatelů 

Následující kapitola se týká soustav ukazatelů pro finanční analýzu. Je zde 

vypočítán index IN 05 a Altmanův model (Z-skóre). Pro výpočet jednotlivých hodnot 

bylo vyuţito znalostí z kapitoly 2.6 v teoretické části. 

3.4.1. Index IN05 

Výsledná tabulka výpočtu indexu IN05: 

Ukazatel \ roky 2006 2007 2008 

A 1,08 1,34 1,31 

B 9,00 9,00 9,00 

C 0,08 0,21 0,17 

D 1,56 4,59 3,55 

E 1,06 1,10 1,20 

Výsledek IN05 1,23 2,44 2,04 
Tabulka 15 – Výsledná tabulka indexu IN05 

Kde: 

A = celková aktiva / cizí zdroje, B = zisk před zdaněním / nákladové úroky, 

C = EBIT / aktiva celkem, D = celkové výnosy / celková aktiva, 

E= oběţná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

Z výsledků lze usoudit, ţe ve sledovaném období se dá u této firmy předvídat 

uspokojivá finanční situace. Výsledky v jednotlivých letech kolísají. Kromě roku 2006 

se hodnota dostává nad šedou zónu, v tomto roce se chod společnosti teprve rozjíţděl. 

Proto výsledná hodnota vychází pouhých 1.23, z čehoţ vyplývá, ţe společnost se 

nacházela v šedé zóně, kde by mohla být ohroţena finančními problémy. V dalších 

letech sledovaného období došlo k navýšení výnosů. V letech 2006 a 2007 společnost 

neměla ţádné nákladové úroky, proto je výsledná hodnota B rovna 9. V roce 2008 vyšla 

hodnota vzorce B příliš vysoká, pro je zde opět tato poloţka rovna 9. 
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3.4.2. Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) 

Výpočet Altmanova indexu finančního zdraví: 

 Ukazatele  2006 2007 2008 

X1 0,057 0,072 0,382 

X2 0,003 0,063 0,099 

X3 0,077 0,212 0,166 

X4 0,181 0,244 0,107 

X5 1,564 4,586 3,547 

Z-skóre 1,920 5,443 4,458 
Tabulka 16 - Výsledná tabulka Z-skóre 

Kde:  

X1 = CPK / Celková aktiva, X2 = Zisk po zdaněni/Celková aktiva,  

X3 = EBIT / Celková aktiva, X4 = Základní kapitál / Cizí zdroje,   

X5 = Trţby / Celková aktiva 

Z výsledků uvedených v tabulce lze usoudit, ţe firma je finančně silnou 

a stabilní společností. Hodnoty Z-skóre v jednotlivých letech jsou různé, v roce 2006 je 

hodnota indexu 1.9, podle tohoto výsledku se společnost nachází v tzv. šedé zóně. Kde 

firmě nehrozí bezprostředně bankrot, ale můţe mít finanční problémy. V letech 2007 

a 2008 se výsledek pohybuje nad hranicí této šedé zóny. Z toho vyplývá, ţe společnost 

není ohroţena bankrotem a vytváří pro vlastníky hodnotu. 

 

Graf č. 9 – Výsledky bankrotních modelů 
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3.5. Výsledné hodnocení finanční analýzy 

Po vyhotovené finanční analýzy společnosti ARKO MONT s.r.o. v období 

2006 – 2008 byly odhaleny určité nedostatky nebo rezervy, které činnost firmy 

nepříznivě ovlivňují. Ale také příznivé hodnoty, podle kterých vedení efektivně 

hospodaří s financemi.  

První moţností, jak ohodnotit finanční situaci společnosti poskytla horizontální 

a vertikální analýza rozvahy. Z dosaţených výsledků těchto analýz bych uvedl jen ty 

nejvýraznější poloţky. Při analýze aktiv bylo odhaleno, ţe v roce 2007 společnost 

investoval nemalé finanční prostředky do pořízení nových automobilů a strojů. Coţ je 

pro činnost firmy pozitivní, protoţe dochází k modernizaci strojů a usnadnění činnosti 

zaměstnanců. Investice se projevila zejména při změně stálých aktiv, v následujícím 

roce hodnota byla jen nepatrně niţší. Dále se také v aktivech prokázalo, ţe v posledním 

roce sledovaného období dochází k navršení hodnoty krátkodobých pohledávek. Tato 

zkušenost je pro finanční oddělení nepříznivá. Znamená to, ţe firma ARKO MONT 

poskytuje finanční prostředky svým zákazníkům, po dobu dokud nejsou proplaceny 

pohledávky. Navýšení krátkodobých pohledávek a současné sníţení krátkodobých 

závazků mělo v roce 2008 za důsledek navýšení i finančního majetku. Společnost byla 

nucena si vzít bankovní úvěr, aby byla schopna dále financovat svou činnost. 

Při analýze pasiv můţeme pozorovat, ţe společnost je financována především 

z cizích zdrojů neţ z prostředků vlastního kapitálu. Na tomto poměru moc nemění ani 

navyšující se výsledek hospodaření. Do hodnoty cizích zdrojů se projevuje v roce 2008 

výše zmíněný bankovní úvěr. 

 Hodnoty rozdílových ukazatelů vypovídají o tom, ţe společnost je schopna 

hradit své závazky. Je to v důsledku navýšení oběţných aktiv. Nepříznivé pro 

společnost je zjištění, ţe hodnota čistých pracovních prostředků je ve sledovaném 

období záporná. Z toho vyplývá, ţe by nebyla schopna okamţitě uhradit své závazky. 

Nestačily by finanční prostředky, které má společnost na bankovních účtech 

a v pokladně. 

 Z výsledků ukazatelů rentability je patné, ţe společnost se neustále rozvíjí 

a stává se rentabilní. Hodnoty ukazatelů jsou poměrně vysoké a ani v jednom roce se 

nedostávají do záporných čísel. Po vyhodnocení výsledků ukazatelů likvidity jsem 

dospěl k závěru, ţe situace společnosti je uspokojivá. Hodnoty běţné likvidity 
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i pohotové likvidity jsou dobré a vypovídají o tom, ţe je společnost schopna hradit své 

závazky. Výsledky okamţité likvidity jsou pro firmu nedobré, je to v důsledku navýšení 

závazku a sníţení finančních prostředků. 

Ukazatele zadluţenosti potvrdily jiţ dříve zmíněný fakt, ţe z převáţné části je 

činnost firmy financována z cizích zdrojů. Tento fakt můţe ovlivnit potencionální 

investory, kteří by při zkrachování společnosti přišli o finanční majetek.  Nic méně ve 

sledovaném období dochází k poklesu hodnoty cizích zdrojů. 

Výsledky ukazatelů aktivity prokázaly, ţe společnost vhodně vyuţívá svá aktiva. 

Nejpodstatnějším zjištěním bylo odhalení nesprávného poměru průměrné doby obratu 

pohledávek a průměrné doby splacení závazků. V prvním roce sledovaného období byla 

hodnota doby obratu závazků větší neţ doba obratu pohledávek, pro vedení firmy jedná 

se o ideální stav. V dalších letech však dochází k opačnému poměru, zde jiţ převaţuje 

doba obratu pohledávek, která znamená, ţe firma nemůţe vyuţívat obchodního úvěru. 

Pro vyhotovování sloţitějších zakázek vyuţívá společnost nabídky sluţeb 

i menších společností, se kterými spolupracuje. Z tohoto faktu vyplývá, ţe na jednoho 

zaměstnance vycházejí veliké hodnoty. I navzdor nízkému počtu zaměstnanců, který se 

kaţdoročně navyšuje, dochází v kaţdém roce sledovaného období k nárůstu výsledků 

ukazatelů produktivity. 

Výpočet bankrotních modelů zjistil, ţe společnost se v prvním roce své činnosti 

potýkala s finančními problémy. V letech 2007 a 2008 dochází k zvýšení pracovní 

činnosti firmy a tím i zvýšení výsledných hodnot indexu IN05 a Z-skóre. Zejména 

u Altmanova indexu finančního zdraví dochází k přibliţně dvojnásobnému nárůstu, coţ 

vypovídá o skutečnosti, ţe společnosti nehrozí bankrot a současně tvoří hodnotu. 

Výsledné hodnoty indexu IN05 tyto závěry jen potvrzují. 
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4. Návrhy na zlepšení situace firmy ARKO MONT s.r.o. 

V této kapitole jsou uvedeny návrhy, jak lze vylepšit stávající situaci firmy 

ARKO MONT, s.r.o.. Návrhy jsou důsledkem nedostatků, které byly odhaleny 

v předcházející finanční analýze, SWOT analýze a také v Porterově modelu 

konkurenčních sil. Také jsou zde uvedeny moţnosti jak rozšířit veřejné podvědomí o 

činnosti společnosti a moţnosti rozšíření své činnosti.   

 Zlepšení finančního řízení společnosti 

Jedním z nedostatků, které odhalila finanční analýza je fakt, ţe průměrná doba 

obratu pohledávek v posledních letech převyšuje dobu obratu závazků. V roce 2007 

byla doba zaplacení pohledávky od zákazníků v průměru 51 dní, na druhé straně činila 

doba, do kdy společnost zaplatila své dluhy 38 dní. Vedení firmy ARKO MONT je 

nuceno platit své závazky dříve, neţ ji zákazníci proplatí provedení zakázky. 

V následujícím roce analýza odhalila nárůst doby obratu pohledávek na téměř 

dvojnásobnou hodnotu, neţ činila doba obratu závazků. Tato skutečnost by mohla vést 

k tomu, ţe by se společnost dostala do platební neschopnosti. 

Existují dvě moţnosti, jak dosáhnou minimálně rovnosti hodnot obou ukazatelů 

doby obratu. Jednou z nich je moţnost prodlouţení doby, neţ společnost zaplatí své 

závazky vůči dodavatelům. Volba této moţnosti by nebyla optimální, společnost by se 

mohla stát pro své dodavatele nezajímavou a rizikovou. Proto by mohla mít problémy 

se sháněním vhodných firem pro dodání potřebného zboţí za přijatelné ceny. Druhou 

moţností jak lze změnit poměr mezi dobou splacení závazků a získání pohledávek od 

zákazníků, je zkrácení doby obratu pohledávek.  

Proto bych doporučoval sníţit dobu obratu pohledávek, toho by společnost 

mohla dosáhnout tím, ţe poskytne svým zákazníků různé zvýhodnění při včasném 

zaplacení. Vedení společnosti by mělo zjistit a promyslet vlastnosti jednotlivých 

zákazníků a podle důleţitosti přizpůsobit poskytnuté zvýhodnění. Je jasné, ţe v případě 

významného a stálého klienta společnost bude preferovat věrnost tohoto zákazníka na 

úkor vlastních zájmů. Ale i v takovém případě by měla společnost zkusit zariskovat 

a pokusit se vyjednat výhodnější podmínky. Jako zvýhodnění, které by společnosti 

pomohlo zkrátit dobu proplacení pohledávek, je moţnost vybírání záloh za smluvenou 
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činnost nebo při pravidelnějším obchodním styku a včasnému placení lze poskytnou 

zákazníkovi určitou slevu.  

 Tento návrh by měl zabezpečit zkrácení doby inkasa ve společnosti a tím 

usnadnit firmě moţnost vyuţívaní získaných prostředků pro další investování. 

Problémem společnosti je také velká zadluţenost. Z výsledků finanční analýzy je 

patrné, ţe chod společnosti je financován ze tří čtvrtin z cizích zdrojů (ze závazků 

z obchodních vztahů a ostatních závazků). Podle výsledků v jednotlivých letech 

sledovaného období je zřejmá snaha vedení firmy o sniţování této zadluţenosti. 

Doporučoval bych sníţit hodnotu zadluţenosti na hodnotu v rozmezí 55 – 70 %. Jako 

moţný způsob bych doporučoval například navýšení vlastního kapitálu. Tohoto 

navýšení je moţné dosáhnou vstupem dalšího společníka do společnosti, který vkladem 

navýší hodnotu základního kapitálu. Nebo je také moţno mírně navýšit ceny, které by 

zapříčinily zvětšení výsledku hospodaření. Současně s navýšením hodnoty trţeb, můţe 

dojít k navýšení doby obratu pohledávek. V této situaci by společnost měla pouţít výše 

zmíněné doporučení a to například příjem záloh za zakázku. 

Jako další doporučení bych navrhl vedení společnosti, aby i nadále sledovalo 

vývoj jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Pro moţnost včasného odhalení 

nepříznivého stavu, by se měla provádět finanční analýza častěji neţ jedenkrát ročně. 

Výsledky provedené analýzy mohou být pouţít pro další rozhodování při řízení firmy. 

Podle závěrů finanční analýzy lze hodnotit finanční situaci podniku jako uspokojivou, 

doporučil bych i nadále sledovat ukazatele likvidity a rentability. 

 Rozšíření pole působnosti i do zahraničí 

Dalším moţným návrhem jak lze zlepšit finanční situaci podniku, je postupné 

rozšiřování pole působnosti i na zahraniční trhy. Myslím si, ţe i kdyţ společnost není 

nijak výrazně dominantní na českém trhu, mělo by vedení této firmy uvaţovat 

i o intenzivnějším proniknutí na zahraniční trhy. Tento návrh by poskytnul společnosti 

finanční prostředky pro navýšení své úrovně ziskovosti. 

V obchodní činnosti společnost vyuţívá spolupráce s řadou zahraničních 

dodavatelů, od kterých odkupuje různé moderní zařízení a technologie. Jednou 

z moţností jak prostoupit na zahraniční trh, je moţnost vyuţití dobrého jména 

dodavatelské společnosti a znalosti trhu. Při vzájemné spolupráci by docházelo 
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k podmíněné spolupráci mezi firmami, kde by mohlo být ve smlouvě uvedeno, 

ţe zahraniční firma bude prioritní dodavatel. Dále by bylo potřeba vypracovat společný 

marketingový plán, případně pro jeho vyhotovení oslovit zkušenou firmu a zjisti 

všechny informace, které jsou potřeba znát na tomto trhu. 

Při vybírání mezi jednotlivými okolními státy by se jednalo zejména o vstup na 

slovenský trh, kde se jiţ v současnosti snaţí společnost ARKO MONT působit. Nyní se 

jedná pouze o občasné zakázky, které jsou spíše raritou v běţné činnosti firmy. 

Slovensko jsem vybral z prostých důvodů, které bych shrnul do několika bodů. 

1. Podobnost trhů 

Vzhledem ke společné minulosti České republiky a Slovenska, jsou si trhy, ve 

kterých společnost ARKO MONT působí podobné. Proto by nemělo činit problém 

přizpůsobit se slovenskému trhu, ovšem je nutné zjistit aktuální informace a podrobně 

prozkoumat veškerou legislativní a obchodní sloţku. Stejně jako u českých obcí je i zde 

nutné z nařízení evropské unie vybudovat řadu čistíren odpadních vod, jedná se 

i o nabídku pracovních příleţitostí.  

2. Dostupnost  

Od sídla společnosti, které se nachází v Brně na ulici Vídeňská, je moţné 

dopravit se na hranice se Slovenskem za dobu pouhých 40 minut. Tato doba zahrnuje 

variantu jízdy po dálnici D2, která vede přímo do hlavního města Slovenské republiky 

Bratislavy. V případě montáţe ve středním, popřípadě i východním Slovensku jsou 

hranice ve vzdálenosti 2 hodin jízdy (Starý Hrozenkov). Nic méně bych doporučoval 

variantu zřízení pobočky, nejlépe někde v blízkosti dálnice D2, například v Bratislavě. 

3. Jazyková bariéra 

Jak čeština, tak slovenština jsou si navzájem velice podobné, proto není těţké se 

na Slovensku dorozumět i bez odborné znalosti cizích jazyků, jako jsou například 

angličtina a němčina. Tudíţ je usnadněna komunikace při jednání se zákazníkem či 

místními dodavateli. 

Toto jsou stručné důvody, proč by vedení společnosti mělo uvaţovat o vstupu na 

tento trh. Podle mého názoru je slovenský trh perspektivní a nabízí řadu moţností 

a pracovních příleţitostí. 
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 Zvýšení propagace společnosti 

Překvapujícím zjištěním pro mě bylo, kdyţ jsem se dozvěděl od vedení 

společnosti, ţe firma nevyuţívá nejmodernější formy prezentace společnosti. A to sice 

za pomoci prezentování své činnosti na celosvětové informační databázi, kterou je 

internet. Proto dalším doporučením, jak je moţné vylepšit stávající situace společnosti, 

je zhotovení firemních webových stránek. 

 Webové stránky 

V dnešní době, kdy lze na internetu nalézt téměř cokoliv, by bylo výhodné 

umístit i tuto společnost do této sítě s informacemi. I zaměstnanci vyuţívají informací 

získaných prostřednictvím internetu, například při vyhledávání dodavatelů, při 

komunikaci se zákazníky a další. Pokud by firma vlastnila své vlastní internetové 

stránky, bylo by moţné získat i další klienty. Mnohokrát dochází k situaci, 

ţe potencionální zákazník vyhledává na internetu dodavatelské firmy a byla by škoda, 

kdyby mezi vyhledanými odkazy nebyl i odkaz na stránky firmy ARKO MONT, s.r.o.. 

Ze svých znalostí získaných studiem na fakultě podnikatelské VUT v Brně, bych si 

dovolil navrhnout pár základních vlastností a obsah těchto stránek. 

Samotné vytvoření celé internetové stránky bych přenechal odborné společnosti, 

která se zabývá tvorbou webových stránek. Takových firem je v dnešní době mnoho, 

proto je moţné vybírat vhodného partnera. Já jsem vybral společnost MD webdesign, 

která uvádí na svých stránkách moţnost vyhotovení webových stránek v cenové relaci 

od 5 do 20 tisíc KČ. Nezbytnou součástí internetových stránek je jejich optimalizace pro 

vyhledavače (SOE). Pro vzhled a obsahovou část bych doporučoval níţe uvedené 

návrhy.(17) 

Základem je, uvědomit si jaké jsou poţadavky na tyto stánky. Stránky 

společnosti by měly vhodně informovat a upoutat potencionální klienty. Měly by být 

věcné a hlavně přehledné, aby nedošlo k „znechucení“ při pohledu na vzhled stránek. 

Do obsahové části bych zahrnul stručný popis společnosti, kde by byla uvedena důleţitá 

data a události, které ovlivnily činnost společnosti. Dalším bodem na stránkách, by 

mohla být nabídka prováděných sluţeb a případně i ukázka hotových výrobků. Osobně 

se ale přikláním spíše k variantě, kde je ukázka vyhotovených zakázek oddělena od 

činnosti společnosti. To co by nemělo na ţádné stránce chybět, je uvedení moţnosti, jak 
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kontaktovat odpovědné osoby ve společnosti a dále také to, kde se nachází sídlo firmy, 

zde by se mohlo také vyskytovat okno s moţností psát dotazy přímo ze stránek. Ovšem 

nejvýznamnější role na veškerých webových stránkách firem je přisuzována logu 

společnosti, které je neustále na očích a poutá na sebe pozornost.  

Celkový vzhled internetových stránek by měl být rozdělen do několika částí. 

Jako první část bych zvolil logo společnosti ARKO MONT, toto logo bych umístnil pod 

horní okraj okna a zarovnal k levému okraji obrazovky, z důvodů zachování firemních 

barev by logo mělo mít červenou barvu na modrém podkladu. Další část mého návrhu 

se týká tlačítek, je nutné zvolit vhodnou podobu tlačítek tak, aby nenarušovaly estetický 

dojem z prohlíţených stránek. Jednotlivá tlačítka budou odkazovat na jiţ zmíněné 

informativní útvary (historie společnosti, obchodní činnost, provedené zakázky, 

kontakty). Největší část bude zabírat informační obsah, který se bude podle potřeby 

měnit. Bude záleţet na tom, které tlačítko bude aktivní. Na stránku bych dále umístnil i 

odkazy na obchodní partnery. 

S vyuţitím znalostí získaných během studia, jsem v programu 

Adobe Photoshop CS4 pokusil upravit vzhled těchto stránek. Výsledného vzhledu jsem 

docílil postupným přizpůsobováním jednotlivých vrstev, tak aby ve výsledku byl vzhled 

stránek reprezentativní a estetický. Obrázky, které se v návrhu nacházejí pod logem, 

mají funkci tlačítek přepínajících obsah. Jedná se pouze o návrh vizáţe, moţné vyuţití 

pro tyto stránky je nutno konzultovat se zastupitelem odborné firmy zabývající se 

tvorbou stránek. Návrh vzhledu stránek je moţno vidět na obrázku č. 2. 
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Nejdůleţitějším bodem při zhotovení internetových stránek je volba vhodné 

domény celé internetové adresy, pod kterou bude zákazník společnost vyhledávat. 

Vzhledem k faktu, ţe od roku 2005 je Česká republika členem evropské unie doporučuji 

vyuţití domény evropské unie, tudíţ .eu. Navrhuji vytvořit internetovou adresu ve tvaru 

http://www.arkomont.eu. Na stránkách doménového centra 

(http://www.domenovecentrum.cz/) lze ověřit, zda je poţadovaná doména jiţ 

registrována nebo je moţno vyuţit svého návrhu. Po zkontrolování domény na těchto 

stránkách jsem zjistil, ţe je moţné vyuţít doporučenou adresu. Doménu je moţné poté 

zaregistrovat na adrese http://www.registrace-domeny-eu.cz/, kde je vyčíslena roční 

Obrázek č.2 – Internetové stránky (zdroj: vlastní) 
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registrace domény na 190 Kč. V předkládaném případě, ţe by společnost chtěla 

prodlouţit platnost domény i na další roky, činí poplatek za prodlouţení 250 Kč za 

kaţdý další rok.(15)  

 Také by bylo vhodné zaškolení nejméně jednoho pracovníka, aby byl schopen 

samostatně aktualizovat stávající obsah webových stránek (provedení nových zakázek, 

pouţívaní nových technologií, nové fotografie a další.). K aktualizaci by mělo docházet 

nejméně čtvrtletně, je nutné zachovávat pravdivost a věrohodnost stránek. 

Rozšíření reklamy 

Ruku v ruce s rozšířením reklamy je navýšení návštěvnosti výše uvedených 

internetových stránek. Jedním z moţných způsobů, jak je moţné zvýšit návštěvnost 

těchto stránek, je zahájit jednání s obchodními partnery o moţnosti umístění odkazu na 

stránku (http://www.arkomont.eu) na jejích firemních stránkách, aby docházelo 

k šíření reklamy společnosti. Dále by se měla společnost zviditelnit i pro veřejnost, toho 

by bylo moţné dosáhnout registrováním firmy na různých bezplatných stránkách, které 

sdruţují firmy. Poskytovatelů této sluţby je na internetu spousta, proto stačí jen 

vyhledat potřebné moţnosti poskytovatelů. Doporučoval bych zaregistrování na jedné 

z nejvíce navštěvované stránce a to www.firmy.cz. Také bych zaregistroval společnost 

ARKO MONT do databází www.rejstrikfirem.com a www.najisto.cz, která zdrţující 

firmy a poskytuje svou databázi pro vyhledání firem ve vyhledávači na 

www.centrum.cz. 

Další moţností, která by pomohla k rozšíření podvědomí o firmě ARKO MONT, 

je uveřejnění reklamy do odborných publikací zabývajících se přinejmenším podobné 

činností firmy.  Součástí reklamy by bylo seznam činností, kterými se společnost 

zabývá a dále uvedeny odkazy na internetové stránky a moţnosti, jak lze kontaktovat 

zastupitele společnosti.  

Celkovým výsledkem těchto doporučení by bylo navýšení celkového zisku 

společnosti a z toho vyplývající nárůst zakázek. Zavedením prezentace společnosti na 

internetu a zavedení reklamy do odborných publikací by mělo vést k úspěšnému 

navýšení současného počtu zákazníků. Vedení společnosti by mělo vzít v úvahu také 

kontrolu nad tím, jak jsou tyto propagační kampaně úspěšné. Nově příchozí klienti by 

měli vyplnit dotazník, kde se dozvěděli o činnosti společnosti ARKO MONT. Tento 
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dotazník, by napomohl vedení firmy, při rozhodování, na kterou kampaň se zaměřit, 

do které investovat a pokračovat v ní. Bylo by vhodné umístnit ho i na internetové 

stránky, pro snazší přístup.  
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Závěr 

Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti ARKO MONT, s.r.o. 

a jsou zde navrhnuty postupy, jak minimalizovat nebo úplně odstranit případné 

nedostatky. Vyhotovení věrohodného ohodnocení stávající finanční situace bylo 

odvozeno z provedené finanční analýzy, při jejím zpracování jsou vyuţity údaje 

uvedené v účetních výkazech za roky 2006, 2007, 2008. 

V úvodní kapitole jsou uvedeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí 

společnosti, dále jsou také sepsány základní informace a údaje o společnosti, kterou se 

tato práce zabývá. Další součástí mé práce je část, zabývající se teoretickými 

východisky při zpracovávaní finanční analýzy, na tuto kapitolu navazuje samotné 

provedení finanční analýzy společnosti ARKO MONT. Z výsledků této analýzy jsem 

zjistil nedostatky při finančním řízení podniku a v navazující části navrhuji, jak lze 

vylepšit stávající finanční situaci společnosti. 

Finanční analýza odhalila, ţe společnost má nedostatky v řízení pohledávek 

a financuje svoji činnost z převáţné části z cizích zdrojů. Při zpracování ukazatelů 

aktivity jsem zjistil, ţe průměrná doba, po kterou firma poskytuje obchodní úvěr, 

převyšuje dobu placení závazků společnosti. Tato skutečnost můţe vést k platební 

neschopnosti společnosti. Proto v návrhu na opatření uvádím moţnost, jak lze podpořit 

společnosti v dřívějším placení nebo alespoň částečně vybrat dluţnou částku. 

Ve SWOT analýze byly sepsány příleţitosti, kterých by měla společnost vyuţít. 

Pro vylepšení stávající situace firmy doporučuji rozšíření pole působnosti i na slovenský 

trh, důvody tohoto řešení jsou sepsány ve 4. kapitole. Dále tato analýza odhalila 

nedostatky ve veřejné prezentaci společnosti. Ve 21. století je pro úspěšné prezentování 

firmy nezbytné vlastnit internetové stránky. Jedná se o nejmodernější formu propagace 

společnosti, pomocí které se o činnosti společnosti můţe dozvědět téměř kdokoliv. 

Jak by mohly vypadat stránky této společnosti je uvedeno v kapitole zabývající se 

návrhy na zlepšení. 

Návrhy na zlepšení v této práci by měly napomoci k zlepšení stávající situace 

společnosti ARKO MONT, s.r.o.. Zejména pro tvorbu webových stránek by bylo za 

potřebí delší konzultace mezi vedením firmy a najaté společnosti pro jejich tvorbu, 

aby byly specifikované jednotlivé poţadavky. 
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Na závěr bych chtěl říci, ţe byly naplněny cíle bakalářské práce. Finanční 

situace společnosti je dobrá, dá se říci, ţe se jedná o stabilní a rentabilní společnost. 

Vzhledem k faktu, ţe společnost působí na trhu od roku 2006, dalo by se předvídat 

úspěšné vylepšování stávající situace. Proto se společnost stává perspektivní do 

budoucna a je vhodná pro investování. Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, rád bych se 

v budoucnu zapojil do činnosti společnosti, v mém rozhodnutí jsem byl utvrzen 

i výsledky bakalářské práce.  
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Příloha č. 1 – Rozvahy za období let 2006-2008. 



 

  



 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  

Příloha č. 2– Výkazy zisku a ztrát a období let 2006-2008 



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
2006 2007 2008

P2.3 Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období 175 992 379

Z Účetní zisk nebo ztráta z běţné činnosti před zdaněním +/- 408 1037 1686

A1 Úprava o nepeněžní operace +/- 2 149 386

A1.1 Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. Ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku + 27 153 309

A1.2 Změna stavu :

-  opravných poloţek +/- 0 0 0

+/- 0 0 0

- rezerv +/- 29 -4 -26

A1.3 Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů =,do nákladů + +/- -54 0 0

A1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku - 0 0 0

A1.5 Vyúčtované nákladové - úroky (+) + 0 0 103

                                 - vyúčtované výnosové úroky - 0 0 0

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap. +/- 410 1186 2072

A2 Změna stavu nepeněţních sloţek pracovního kapitálu +/- 588 -662 -3347

A2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozl. +/- -3765 109 -5357

A2.2 změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl. +/- 4880 -1298 2227

A2.3 Změna stavu zásob (+/-) +/- -527 527 -217

A** Čistý peněţní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. poloţkami +/- 998 524 -1275

A3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroku - 0 0 -103

A4 Přijaté úroky + 0 0 0

A5 Zaplacená daň za běţnou činnost a za doměrky za minulé období - -95 -222 -342

A6 Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmu z mimoř. čin. +/- 0 0 0

A7 Přijaté dividendy a podíly na zisku +/- 0 0 0

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti +/- 903 302 -1720

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv - -140 -915 -286

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv + 54 0 0

B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám - 0 0 0

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti +/- -86 -915 -286

C.1 Změna stavu dlouhodobých, příp. krátkodobých závazků +/- 0 0 2500

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv. +/- 0 0 0

C2.1 Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu + 0 0 0

C2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům - 0 0 0

C2.3 Další vklady PP společníků a akcionářů + 0 0 0

C2.4 Úhrada ztráty společníky + 0 0 0

C2.5 Přímé platby na vrub fondů - 0 0 0

C2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. sráţkové daně - 0 0 0

C.3 Přijaté dividendy a podíly na zisku + 0 0 0

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti +/- 0 0 2500

F Čisté zvýšeni, resp. snížení peněžních prostředků +/- 817 -613 494

R Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci účetního období 992 379 873

PENĚŢNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI(PROVOZNÍ ČINNOSTI)

Peněţní toky z investiční činnosti

Peněţní toky z  finanční činnosti

Příloha č. 3– Cash flow v letech 2006,2007,2008 


