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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniku Finita, s.r.o. 

Konkrétně se zabývá analýzou stávající finanční situace firmy, jejím zhodnocením a 

řešením nalezených problémů firmy. Výstupem je celková finanční a ekonomická 

analýza podniku, která poslouží k eliminaci stávajících problémů a k lepšímu řízení 

financí podniku. V návaznosti na prezentovanou FIA jsou prezentovány vlastní návrhy 

na opatření či zlepšení nynějšího stavu firmy. 
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Úvod 
 Jeden z nejdůležitějších aspektů podnikání, které musí každá firma na trhu 

zvládat a kontrolovat je finanční aspekt. Pro přehled a kontrolu financí v podniku slouží 

finanční analýza. Tato analýza je využívána samotným podnikem pro interní potřeby 

např. pro posouzení úrovně hospodaření podniku. Její části jsou často vyžadovány i 

externími subjekty např. pro zhodnocení výnosnosti možných investicí do podniku 

(banky, investoři). Lze z ní posoudit aktuální situaci firmy, odhadnout její budoucí 

vývoj a na základě této analýzy je možné doporučit úpravy a změny, které podniku 

pomohou finanční situaci vylepšit.  

 Analýza vychází z několika různých zdrojů dat. Nejdůležitější jsou účetní 

výkazy. Dále se používají podnikové statistiky, plány, kalkulace, atd. Finanční analýza 

se skládá z celé řady ukazatelů a soustav ukazatelů, které hodnotí finanční situaci 

podniku. Dále nabízí celou řadu metod, jak hodnotit finanční zdraví podniku. Toto 

hodnocení je však ovlivněno úsudkem každého jednotlivého analytika. Ve finanční 

analýze existují pouze "doporučené" či "běžné" hodnoty oboru. Tyto doporučené 

hodnoty se však nedají aplikovat na všechny firmy stejně, protože každá firma má své 

specifické vnitřní procesy, které ovlivňují data používaná pro finanční analýzu. Proto 

může několik různých lidí ze stejných výsledků analýzy vytvořit několik různých 

názorů a doporučení na vylepšení. 

 Finanční analýza je tedy nesmírně důležitý nástroj, který by měla využívat 

každá firma na trhu. V mé bakalářské práci bude zhodnocena finanční situace firmy 

Finita, s.r.o. a vytvořeny návrhy pro její vylepšení. 
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1 Vymezení problému a cíl práce 
 
 Cílem této bakalářské práce je provedení kompletní finanční analýzy a 

zhodnocení situace ve firmě Finita, s.r.o.. Aby bylo možné hlavvní cíl splnit, bylo 

stanoveno několik dílčích cílů: 

 

1. utřídit informace v teoretické části – teoretická část bude podkladem pro 

zpracování dalších částí práce, 

2. provést analýzu okolí podniku – pochopení vnitřního chodu firmy a vnějších vlivů 

na ni je stejně důležité, jako samotná finanční analýza a její výsledky pomohou 

k návrhu řešení pro vylepšení 

3. provést finanční analýzu a výsledky interpretovat – Fio analyzování dat z  

dostupných finančních výkazů, dále jsou výsledky interpretovány a porovnávány 

s doporučenými hodnotami nebo oborovými průměry. Pomocí těchto výsledků pak 

nalezení případných problémů. 

4. Navrhnout podniku řešení pro vylepšení jeho finanční situace – výstupem jsou 

návrhy na zmírnění nedostatků nebo na jejich úplné odstranění a doporučení na další 

řízení financí podniku. 
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2 Teoretická východiska finanční analýzy 
 

Tato kapitola v sobě zahrnuje teoretické poznatky z finanční analýzy. Kromě 

toho, jsou zde uvedeny základní pojmy a ukazatele. 

 

2.1 Co je finanční analýza a k čemu slouží?1 

 V dnešní době, kdy se stále mění ekonomické podmínky a prostředí, se žádný 

podnik neobejde bez kvalitní finanční analýzy, která vyhodnotí jeho finanční situaci. 

Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem finanční analýza. Jedna z nich 

je, že finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou 

obsaženy především v účetních výkazech. 

 Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní 

rozhodování o fungování podniku. Velké množství těchto podkladů vychází z účetnictví 

podniku a proto mezi ním a finanční analýzou existuje velice pevná vazba. Především 

se používají účetní výkazy: výkaz zisku a ztráty, rozvaha a cash flow.  

 Finanční analýza je nedílnou součástí podnikového řízení. Zkoumá a hodnotí 

téměř všechny finanční náležitosti podniku a to náležitosti z let minulých i současných. 

Na základě této analýzy je podnik schopen předvídat svoji finanční budoucnost a učinit 

kvalitní, informovaná rozhodnutí o budoucím postupu.  

Aby byly pochopeny příčiny jevů a souvislostí, je nutné nejprve provést externí 

(SLEPTE, Porterův model) a interní analýzu a posléze SWOT.    

2.2 Zdroje informací pro finan ční analýzu2 

 Informace pro finanční analýzu musí být jak kvalitní tak zároveň i komplexní. 

Zdroje takových informací jsou v první řadě účetní výkazy finančního a 

vnitropodnikového účetnictví, rozvahy, výkazy zisku a ztrát, výkazy Cash Flow, 

výroční zprávy a jiné informace. Dalším zdrojem jsou nefinanční informace, do kterých 

spadá firemní statistika, vnitřní směrnice, zprávy vedoucích pracovníků, auditorů nebo 

                                                 
1 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualiz. vyd., Praha: Grada 

Publishing, a.s. 2008. 120 stran. ISBN 978-80-247-2481-2.  

 
2 tamtéž 
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různé druhy kalkulací. Posledním zdrojem dat jsou informace externího původu. Jsou 

jimi především data a statistiky ministerstev, zprávy denního tisku, vývoj na burze, 

ekonomické prognózy analytiků, aj.. 

2.3 Finanční a vnitropodnikové účetní výkazy3 

Účetní výkazy jsou tvořeny interními daty dané firmy. Každá firma si je tvoří 

sama či za pomocí externích účetních. Dělí se na finanční účetní výkazy a 

vnitropodnikové účetní výkazy. Finanční výkazy mají závaznou úpravu a jednotnou 

strukturu. Jedná se o veřejně dostupné informace, které firma minimálně jednou ročně 

zveřejňuje. Vnitropodnikové účetní výkazy na rozdíl od finančních nemají právně 

závaznou úpravu a každá firma si je tvoří a přizpůsobuje podle vlastních potřeb. 

Informace v těchto výkazech jsou interní a přístup k nim má pouze vedení firmy. Slouží 

především k zpřesnění již známých dat z finančních výkazů a pomáhají tak zmenšit 

riziko chyby.   

2.3.1 Rozvaha 

 Rozvaha představuje bilanci mezi majetkovou situaci podniku (aktiva) a zdroji 

financování tohoto majetku (pasiva). Základní rozdělení aktiv se řídí dle likvidity 

majetku. V České republice se zaznamenává na prvních místech nejméně likvidní 

majetek (dlouhodobý) a na místech posledních majetek nejlikvidnější (krátkodobý). 

Dělí se na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, oběžný majetek a ostatní aktiva. 

Strana pasiv není prioritně členěna podle hlediska času jako tomu bylo u aktiv, ale 

z hlediska vlastnictví zdrojů financování. Z tohoto pohledu tedy budeme rozlišovat 

zdroje vlastní a zdroje cizí.  

 

 

                                                 
3 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualiz. vyd., 

Praha: Grada Publishing, a.s. 2008. 120 stran. ISBN 978-80-247-2481-2.  
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2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

 Jedná se o výkaz, který zachycuje přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období. Jeho výstupem je přehled o hospodaření dané firmy. 

Náklady i výnosy se základně dělí na provozní, finanční a mimořádné.  

2.3.3 Výkaz cash flow 

 V České republice byl poprvé sestaven v roce 1993. Jde o výkaz, který 

znázorňuje zdroje peněžních prostředků (příjmy) s jejich využitím (výdaje za určité 

období). Slouží tedy k posouzení skutečné finanční situace. 

Výkaz se dělí na tři základní části: provozní, investiční a finanční činnost.  

2.4 Metody finanční analýzy 

 Ke zhotovení finanční analýzy se používají určité metody, které jsou vybrány 

s ohledem na účelnost (tzn. musí odpovídat předem zadanému cíli), nákladnost (tzn. 

ohled na využití času a kvalifikované práce), spolehlivost (tzn. důraz na kvalitu 

hodnocených dat).  

 Obecně platí: Čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko 

chybného rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch. Kromě volby přiměřené metody je 

důležitá i výsledná prezentace s nutnou vizualizací použitých metod. Výsledky těchto 

metod můžeme vyjádřit v různých jednotkách: časové, procentní, peněžní a jiné. 

Standardním členěním ukazatelů je členění na elementární a vyšší metody finanční 

analýzy. (10) 

 

Mezi elementární metody patří: 

� stavové ukazatele (horizontální a vertikální analýza) 

� tokové a rozdílové ukazatele (analýza CF, čistý pracovní kapitál) 

� poměrové ukazatele (rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, tržní hodnoty) 

� analýza soustav ukazatelů (pyramidové rozklady, Metoda Du-Pont) 
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2.5 Analýza okolí podniku 

2.5.1 SLEPTE analýza 

Pojmenování této metody (SLEPTE) vychází z názvů jednotlivých faktorů, ze 

kterých se analýza skládá. Jsou jimi: sociální, legislativní, ekonomické, politické, 

technologické/technické a ekologické faktory. Z faktorů, z nichž se skládá, je patrné, že 

se jedná o metodu zkoumající působení vnějších vlivů na analyzovanou firmu.  

 

• Sociální faktory - vnášejí  do podnikového rozhodování širší společenskou 

odpovědnost. 

• Legislativní faktory  - činnost podniku je ovlivňována zákony, normami 

a vyhláškami.    

• Ekonomické faktory - jsou konstruované hospodářskou politikou státu. 

• Politické faktory - jsou dané mocenskými zájmy tlumočenými prostřednictvím 

politických stran. 

• Technické a technologické faktory - dané úrovní ostatních  subjektů, s nimiž 

se podnik srovnává.      

• Ekologické faktory - vnášejí do podnikového rozhodování kriterium 

odpovědnosti za životní prostředí. (14) 

2.5.2 Porterův model konkurenčních sil   

 
Obrázek 1: Porterův model konkurenčních sil, zdroj: (15) 

 



 15 

Porterův model určuje konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Rivalita na trhu 

závisí na vzájemném působení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, 

zákazníci a substituty).  

 

• Dodavatelé –  na finance podniku mají částečně vliv dodavatelé, kteří mohou 

změnou vlastních cen přímo ovlivnit zisky analyzované firmy, která se jim ve 

většině případů musí přizpůsobit. 

• Odběratelé – „Jejich vyjednávací síla je založena na schopnosti tlačit na 

snižování cen. Jejich síla závisí i na poptávce, velikosti a počtu odběratelů, 

možnosti zpětné integrace apod.“ 

• Potenciální noví konkurenti – vstup na trh je dnes v mnoha oborech ulehčen 

jistými prvky, kterými jsou malá výrobková diferenciace, malé finanční 

požadavky, množství distribučních kanálů atd. 

• Konkurence – množství konkurence, její podíl na trhu, její velikost a kvalita 

výrobků a služeb, aj., jsou faktory, kterými můžeme hodnotit sílu konkurence, a 

které zároveň ovlivňují analyzovaný podnik.  

• Substituty – existence substitutů, tedy výrobků nebo služeb, které vyhovují 

stejným potřebám jako produkty hodnocené firmy, jejich dostupnost, kvalita a 

náklady na výrobu znamenají pro podnik hrozbu. Jejich neexistence ale naopak 

může být pro podnik příležitostí. (22) 

 

2.5.3 Interní analýza  

Cílem interní analýza je analýza silných a slabých stránek podniku. Existuje 

několik způsobů k jejímu vytvoření. Nejpoužívanější způsoby jsou analýza 7S a analýza 

organizační struktury firmy.  

 Analýza 7S se skládá ze sedmi faktorů, které jsou: strategie, struktura, systémy, 

spolupracovníci, schopnosti, styl a sdílené hodnoty. 

Analýza organizační struktury je založena na analýze jednotlivých organizačních 

složek firmy a vztahů mezi nimi.  
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2.5.4 SWOT analýza 

SWOT analýza se skládá z diagnózy silných a slabých stránek firmy, jejích 

hrozeb a příležitostí včetně určení konkurenční výhody podniku. Příkladem těchto 

výhod může být nabídka širšího sortimentu výrobků a zboží oproti ostatním 

konkurentům. Další výhodu může představovat vysoká kvalita a technická úroveň 

nabízených výrobků a samozřejmě i nízké náklady a ceny, dobré jméno a pověst 

značky. Z interních výhod to pak mohou být i výborně fungující a efektivní distribuční 

síť a síť spolehlivých dodavatelů, vlastnictví know-how, přístupu k limitovaným 

zdrojům apod. Podstatou SWOT analýzy je tedy identifikace faktorů a skutečností, které 

pro objekt analýzy představují zhodnocení jejich pozice na trhu se zaměřením na 

oblasti, kde má daný objekt ve svém hospodaření stále rezervy a naopak, na které 

aspekty by si měl dát pozor. Tyto klíčové faktory jsou potom verbálně 

charakterizovány, případně ohodnoceny, ve čtyřech kvadrantech tabulky SWOT. 

 

 
Obrázek 2: Strategie SWOT, zdroj: (13) 

 

 

2.6 Finanční analýza 

2.6.1 Analýza stavových ukazatelů 

 Zahrnuje v sobě především horizontální a vertikální analýzu. Horizontální 

analýza sleduje vývoj zkoumaných veličin v čase na místo toho vertikální analýza 

sleduje vnitřní strukturu ve vztahu k určité základně.  
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2.6.1.1 Horizontální analýza 

 Tvoří se porovnáním veličin účetních výkazů za určité časové období. 

Porovnávání položek se provádí po řádcích, horizontálně proto hovoříme o horizontální 

analýze. Výsledky jsou interpretovány v procentech. 

 

100*
0

01

x

xx
xi

−
=∆ , kde 

xi je vybraná bilanční položka, 

x1 je hodnota položky rozvahy nebo položky výsledovky ve sledovaném roce a 

x0 je hodnota položky v roce předcházejícím. (22) 

 

2.6.1.2 Vertikální analýza 

 Posuzuje jednotlivé položky základních účetních výkazů k celkové sumě aktiv či 

pasiv. Struktura aktiv má za úkol informovat o položkách, do kterých firma investovala 

svěřený kapitál a do jaké míry byla zohledněna výnosnost. Struktura pasiv značí, 

z jakých zdrojů byl majetek pořízen. Ve vertikální analýze se položky porovnávají od 

shora dolů. Výsledky jsou interpretovány v procentech. (22) 

 

2.6.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

 Zdroje dat pro tuto analýzu nalezneme především ve výkazu zisku a ztrát a ve 

výkazu cash flow. Avšak ani data z rozvahy (oběžná aktiva) nezůstávají stranou.  

 

Mezi analýzy rozdílových ukazatelů patří:  

• analýza čistého pracovního kapitálu,  

• analýza čistých pohotových prostředků,  

• analýza čistých peněžně-pohledávkových fondů. 

2.6.2.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Nazýván také provozním kapitálem, představuje částku volných prostředků, která 

zůstane podniku po úhradě všech běžných krátkodobých závazků.   
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Ukazatel čistého pracovního kapitálu lze spočítat dvěma základními způsoby: 
 

• manažerský přístup:   CKZOAČPK −≡ , kde: 

OA představuje oběžná aktiva a CZK představuje celkové krátkodobé 

závazky. 

 

• investorský přístup: SADPČPK −≡ , kde: 

DP představuje dlouhodobý kapitál a SA představuje stálá aktiva. (7) 
 

2.6.2.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Tento ukazatel vychází pouze z pohotových peněžních prostředků (bankovní 

účty, pokladna,…) a okamžitě splatných závazků k aktuálnímu datu.  

OSZPFPČPP −≡ , kde: 

PFP představuje pohotové finanční prostředky a OSZ představuje 

okamžitě splatné závazky. (7) 

2.6.2.3 Čistý peněžní majetek (ČPM) 

 Je kompromisem předchozích dvou ukazatelů. Mezi analytiky je často využíván. 

( ) CKZZOAČPM −−≡ , kde: 
 

OA představuje oběžná aktiva, Z jsou zásoby a CKZ představuje celkové 

krátkodobé závazky. (7) 

2.6.3 Analýza poměrovými ukazateli 

Ze všech zmíněných analýz je tato pravděpodobně nejoblíbenější a nejvíce se 

využívá. Její oblíbenost je způsobena především její přesností (pracuje výhradně se 

základními účetními výkazy) a její podrobností. Již z názvu je patrné, že se vypočítá 

poměrem jedné či více položek, který mezi sebou mají určitou spojitost. Výběr položek 

je závislý na určitých poměrových ukazatelích. 

 Poměrové ukazatele umožňují analytikovi srovnat podnik s dalšími podniky 

(konkurence) nebo s odvětvovými průměry.  
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Mezi poměrové ukazatele patří: 

� likvidity, 

� rentability, 

� aktivity, 

� zadluženosti, 

� provozní. 

2.6.3.1 Ukazatele likvidity 

 Likvidita nám ukazuje, jak je firma schopná splácet své závazky neboli dluhy. 

Nedostatek likvidity způsobuje, že podnik není schopen využít příležitosti na trhu a 

dostát svým závazkům. 

 S pojmem likvidita souvisí také solventnost a likvidnost. Solventnost 

představuje, zda je podnik schopen splácet své závazky včas, v plné hodnotě i na 

požadovaném místě. Naproti tomu likvidnost vyjadřuje jak je pro podnik těžké, 

přeměnit svůj majetek na peněžní hotovost. 

 

Likvidita se rozděluje na: 

• okamžitá likvidita, 

• pohotová likvidita, 

• běžná likvidita. 

 

• Okamžitá likvidita 

Bývá označována jako likvidita 1.stupně. Obsahuje nejlikvidnější položky 

z rozvahy, tj. peníze na bankovních účtech, pokladna,…. Značí kolikrát je možné 

pokrýt jednotku závazku jednotkou krátkodobého majetku firmy v určitý časový 

okamžik. Pro Českou republiku se průměrné hodnoty pohybují v rozmezí od 0,2 do 

0,5. (4) 








≡
KZ

FM
OL , kde: 

FM představuje finanční majetek a KZ představuje krátkodobé závazky.  
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• Pohotová likvidita 

Je nazývána likviditou 2. stupně. Pro tento ukazatel platí poměr 1:1 nebo až 

1,5:1 tzn. závazky se rovnají oběžným aktivům bez nutnosti prodeje zásob.  








 −≡
KZ

ZOA
PL , kde: 

 
   OA představuje jako oběžná aktiva, Z jsou zásoby a KZ představuje 
krátkodobé závazky. (4) 

 
 

• Běžná likvidita 

Je známá jako likvidita 3. stupně. Určuje kolika jednotkami oběžných aktiv je 

kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že 

nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti a také ke 

struktuře krátkodobých závazků z hlediska jejich splatnosti. Standardní hodnoty se 

pohybují v rozmezí 1,5 až 2,5. 








≡
KZ

OA
BL , kde: 

 
OA představuje oběžná aktiva a KZ krátkodobé závazky. (4) 

 

2.6.3.2 Ukazatele rentability 

 Rentabilita neboli výnosnost je velmi důležitá pro získání případných investorů. 

Tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi konečnou cenou výrobku a nákladů na jeho 

výrobu skutečně vynaložených. Do nákladů na výrobek se počítají nejen náklady na 

materiál, ale i použití vlastních či cizích zdrojů, díky nimž výrobek vznikl. Z této věty 

tedy vyplývá, že podnik, který má větší náklady na výrobek než je jeho cena, je 

nerentabilní a tudíž není schopný konkurenceschopný.  

 

Faktory, které ovlivňují rentabilitu jsou: 

• sazba daně z příjmů, 

• úroková míra, 

• zadluženost, 

• objem prodeje, 

• vývoj nákladovosti. 
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• Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Hodnotí produkční sílu účetní jednotky, její celkovou výdělečnou schopnost. 

Hodnota ukazatele udává, jaký zisk vynesla každá koruna investovaného kapitálu. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je kolem 9%.  

100∗






≡
CA

EAT
ROA ,kde 

EAT představuje výsledek hospodaření po zdanění a CA představuje 

celkový kapitál firmy.  

Do čitatele se dají zadávat různé zisky nejen výsledek hospodaření po zdanění. 

(4) 

 

• Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tento ukazatel je významný především pro akcionáře. Udává výnos z jejich 

vloženého kapitálu. Výsledná hodnota ROE by měla být vždy vyšší než hodnota 

ROA. Vyplývá z toho tzv. efektivní využívání cizích zdrojů. Projevuje se tu zároveň 

tak vliv finanční páky. 

100∗






≡
VK

EAT
ROE , kde 

EAT představuje výsledek hospodaření po zdanění a VK představuje 

vlastní kapitál. (4) 

• Rentabilita tržeb (ROS) 

 Hodnota ukazatele vyjadřuje zisk z jedné koruny tržeb. 

100∗






≡
T

EAT
ROS , kde 

 

EAT představuje výsledek hospodaření po zdanění a T představuje tržby. 

(4) 
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2.6.3.3 Ukazatele zadluženosti 

 Vyjadřují v jaké míře byly použity vlastní a cizí zdroje na financování majetku. 

 

• Celková zadluženost  

Uvádí, jak velkým podílem cizích aktiv byl financován celkový majetek firmy. 

Doporučená hodnota se pohybuje kolem 50%. 








≡
CA

CZ
tzadluženosCelková , kde 

 

CZ jsou cizí zdroje a CA jsou celková aktiva. (7) 

 

• Koeficient samofinancování 

 Tento koeficient je doplňkem pro ukazatel celkové zadluženosti. Vyjadřuje, jak 

velkou měrou je firma schopna financovat celkový majetek z vlastních zdrojů 

financování.  

Součet obou ukazatelů – zadluženosti a samofinancování - se rovná 100%.  








≡
CA

VK
ánísamofinanKoeficient cov , kde 

 

VK je vlastní kapitál a CA jsou celková aktiva. (7) 

 

 

 

• Úrokové krytí   

 Ukazatel uvádí, o kolik převyšuje zisk placené úroky. Daný ukazatel je uváděn v 

rocích. Optimální hodnota se pohybuje v rozmezí 4-6 let. Nejméně však 3 roky. 

Pokud hodnota klesne pod 3, doporučuje se obezřetnost. 








≡
NÚ

EBIT
ÚK , kde 

EBIT  představuje provozně hospodářský výsledek a  NÚ představují 

nákladové úroky. (7) 
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2.6.3.4 Ukazatele aktivity 

Vyjadřují, jakým způsobem podnik hospodaří se svými aktivy. Konkrétně měří 

míru efektivity.  

 

• Obrat celkových aktiv 

Udává počet obrátek (kdy se celkový majetek obrátí v tržby)za daný časový 

interval. Zároveň vyjadřuje efektivní využívání celkových aktiv firmy.  








≡
CA

T
OCA , kde 

 

T jsou tržby a CA jsou celková aktiva. (7) 

 

• Obrat stálých aktiv 

Udává počet obrátek (kdy se stálá aktiva obrátí v tržby)za daný časový interval. 

Zároveň vyjadřuje efektivní využívání stálých aktiv firmy. 








≡
SA

T
OSA , kde 

 

T jsou tržby a SA jsou stálá aktiva. (7) 

 

• Doba obratu zásob 

Vyjadřuje průměrný časový  interval mezi nákupem materiálu a prodejem 

výrobku. Hodnota je udávána ve dnech. 








≡
DT

Z
DOZ , kde 

 

Z jsou zásoby a DT jsou denní tržby. (7) 

 

• Doba obratu pohledávek 

Uvádí konkrétní dobu mezi vystavením faktury pro odběratele a příjmem úhrady 

za tuto fakturu. 
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≡
360/T

P
DOP , kde 

 

P jsou pohledávky a T jsou tržby. (7) 

 

• Doba obratu závazků 

 Udává dobu, která uplyne mezi koupí zásob na sklad a momentem zaplacení 

tohoto nákupu. 








≡
360/T

Z
DOZan , kde 

 

Z jsou závazky a T jsou tržby. (7) 

 

2.6.4 Soustavy ukazatelů 

2.6.4.1 Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) 

Jedná se o tzv. souhrnný index hodnocení podniku. Tento index dokáže 

v střednědobém horizontu rozeznat firmy, kterým hrozí potencionální bankrot od těch 

finančně zdravých. Index je v ČR oblíben především díky své jednoduchosti. Jeho 

výpočet je dán součtem 5 běžných poměrových ukazatelů, které mají různou důležitost. 

(10) 

 

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

 
X1 = Čistý pracovní kapitál / Aktiva celkem; 
X2 = Nerozdělený hosp.výsl. / Aktiva celkem;  
X3 = Provozně hospodářský výsl. / Aktiva celkem;  
X4 = Základní kapitál / Cizí zdroje 
X5 = Tržby / Aktiva celkem použitý zdroje: 

 
Interpretace výsledné hodnoty: 
 

• Z < 1,81 …………pásmo bankrotu 
• 1,81 < Z < 2,99 ….pásmo tzv. šedé zóny 
• Z > 2,99 …………pásmo prosperity 

(1) 
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2.6.4.2 Index IN01 

 Tento index, opět jako soustava vybraných poměrových ukazatelů finanční 

analýzy, byl zpracován manžely Neumaierovými na základě analýzy 24 matematicko-

statistických modelů podnikového hodnocení a také praktických zkušeností z analýzy 

více než tisíce českých podniků provedené na základě českých účetních výkazů. (10) 

 

kr.úvěr.kr.záv.

aktktiva oběběž
0,09

aktiva

výnosy
0,21

aktiva

EBIT
3,92

úroky nákl.

EBIT
0,04

kapitál cizí

aktiva
0,13IN01

+
++++= , 

kde 

  

EBIT je výsledek hospodaření před zdaněním. 

   

Podobně jako u předchozího Z-skóre lze podnik zařadit do intervalů pomocí IN01, 

které zjednodušují celkové hodnocení: 

• IN01 < 0,75..............podnik má špatnou finanční situaci, je ve finanční krizi, 

• 0,75 < IN01 > 1,77...šedá zóna, 

IN01 > 1,77..............podnik je ve výborné finanční situaci. (1) 
 

 

2.6.4.3 Taflerův bankrotní model 

 Model byl sestaven v roce 1997. Je tvořen čtyřmi poměrovými ukazateli. (10) 
 

Z = 0,53 x1 + 0,13 x2 + 0,18 x3 + 0,16 x4, kde 
 

x1 = EBIT/krátkodobé závazky 
x2 = oběžná aktiva/cizí kapitál 
x3 = krátkodobé závazky/aktiva 
x4 = tržby/aktiva 

 
Interpretace výsledné hodnoty: 

• Z > 0,3 …………….. nízká pravděpodobnost bankrotu firmy 

• 0,2 < Z < 0,3 ………. tzv. šedá zóna (neurčitý výsledek) 

• Z < 0,2 …………….. vysoká pravděpodobnost bankrotu 

(1) 
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3 Analýza současného stavu 
 

3.1 Představení firmy 

3.1.1 Základní údaje o firmě 

Finanční analýza je provedena pro podnik Finita, s.r.o. 

 

Název: Finita, s.r.o. 

Adresa: Matzenauerova 2225/7, 616 00 Brno 

Vznik : 20. 11. 1996 

IČ: 25318152   

DIČ: CZ25318152  

3.1.2 Právní forma a vlastnická práva 

Společnost Finita společnost s ručením omezeným. Majiteli jsou dva společníci. 

Ing. Oldřich Ondra a Ing. Josef Ambroz, oba mají podíl 50%. Základní kapitál ve výši 

100 000 Kč je splacen ze 100%. Za společnost jsou oprávněni jednat dva jednatelé ve 

všech ohledech samostatně až na případy, které jsou uvedené v obchodním rejstříku. 

Tito jednatelé jsou zároveň také výkonnými řediteli firmy. 

3.1.3 Historie a současnost podniku 

Firma založena 20.listopadu 1996. Zpočátku se firma zabývala obchodováním, 

tedy prodejem a nákupem zboží, a to především prodejem zboží pro strojírenskou 

výrobu. Jednalo se o plechy, ocelové tyče, nerezové polotovary apod.  

  Od 1.4.1998 společnost rozšířila pole působnosti a začala podnikat v oboru 

vedení účetnictví. Tato živnost se provozuje dodnes.  

Od roku 2000 začala firma provozovat půjčovnu sportovních a rybářských 

potřeb. Důsledkem změn v zákoně, není již tato živnost v rejstříku zapsaná. Nyní k 

provozování této živnosti stačí živnost "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živ.zák.". Pod tuto živnost spadá nyní i půjčování rybářských a sportovních 

potřeb, a to pod “Pronájmem a půjčováním věcí movitých“.  
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Od roku 2000 se firma také začala zabývat projekčními a konstrukčními pracemi 

pro jaderné elektrárny a dále stavebními projekty. Firmě se povedlo zrealizovat několik 

zakázek pro soukromé osoby (domy, bazény) a právnické osoby (koupaliště v 

Hodějicích, rekonstrukce koupaliště v Otaslavicích, topení a vzduchotechnika 

v ubytovně na ul. Tržní v Brně, rekonstrukce a přístavba hotelu Panorama v Blansku, 

linka na úpravu odpadů na skládce v Horním Benešově a několik menších zakázek. 

Nejvýznamnější činností zůstává práce pro jaderné elektrárny Mochovce a Jaslovské 

Bohunice na Slovensku a drobnější práce na naší české jaderné elektrárně Dukovany. 

Hlavní činností je v současné době vedení účetnictví a projektování. 

V současnosti je obrat tvořen z 90% příjmy z projektové činnosti, z 9% účetní činností a 

1% zbývajících činností.  

 Mezi vedlejší činnosti patří pronájem a půjčování věcí movitých, 

zprostředkování služeb, zprostředkování obchodu, specializovaný maloobchod, 

velkoobchod, příprava vypracování technických návrhů, maloobchod použitým zbožím, 

kopírovací práce, grafické práce a kresličské práce, inženýrská činnost v investiční 

výstavbě, zpracování dat, služby databank, správa sítí a  provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování. 

V současné době firma začala doplňkovou činnost  typu internetového obchodu 

pro Hobby - kreativní a výtvarnou činnost.  
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3.1.4 Organizační struktura firmy 

 

Obrázek 3: Organizační struktura firmy, zdroj: (Vlastní zpracování) 

3.1.5 Předměty podnikání 

3.1.5.1 Projekční práce 

Nabídka architektonických a inženýrských služeb a souvisejícího technického 

poradenství. 

Společnost Finita, s.r.o. provádí projektové a konstrukční práce včetně inženýrské 

činnosti v oborech: 

� pozemní stavby, 

� inženýrské stavby (vodovody, kanalizace, plynovody), 

� plavecké bazény, aquaparky, 

� úpravny vod bazénových a pro pitnou vodu, 

� odlučovače ropných látek, 

� čistírny odpadních vod, 

� technologické celky z oblasti chemického průmyslu, jaderné energetiky a 

průmyslu zpracování odpadů. 
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3.1.5.2 Účetnictví a daňové poradenství 

Další významnou činností spol. Finita je účetnictví. Firma v prvé řadě spravuje 

své vlastní účetnictví, avšak nabízí své služby i ostatním firmám na českém trhu. 

• V oblasti daňového poradenství poskytuje tyto služby: 

Základní kontrola a dotřídění dokladů, zařazení účetních dokladů do 

rychlovazačů, kompletní zpracovaní peněžního deníku + tisk, vedení evidence 

závazků a pohledávek + tisk, vedení evidence drobného majetku + tisk, vedení 

evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně zpracování odpisů 

+ tisk, zpracování závěrky + tisk, u plátců DPH dále vedení záznamních evidencí 

dle zákona o DPH + tisk, vyplnění daňového přiznání k DPH. 

• V oblasti podvojného účetnictví poskytuje tyto služby: 

Základní kontrola a dotřídění dokladů, zařazení účetních dokladů do 

rychlovazačů, kompletní zpracovaní účetního deníku, vedení evidence závazků a 

pohledávek, vedení evidence drobného majetku, vedení evidence dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku včetně zpracování odpisů, zpracování účetní 

závěrky, u plátců DPH dále vedení záznamních evidencí dle zákona o DPH, 

vyplnění daňového přiznání k DPH. 

• V oblasti mzdového účetnictví poskytuje tyto služby: 

Vedení mzdové a personální agendy, zajištění formalit při nástupu a výstupu 

zaměstnanců (přihlášky a odhlášky k SZ a ZP), zpracování pracovních smluv, dohod 

o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, roční zúčtování mezd zaměstnanců, 

tisk všech souvisejících dokladů. 
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3.2 Analýza okolí podniku 

3.2.1 SLEPTE analýza 

V této kapitole je rozpracována SLEPTE analýza, která přiblíží ekonomické 

prostředí firmy. 

 

• Sociální faktory 

Mezi sociální faktory se dají zařadit geografické rozložení, etnické rozložení, 

životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví a mnohé další. Finita, s.r.o. má sídlo v druhém 

největším a nejpočetnějším městě v ČR. Toto výborné umístění zaručuje dostatek 

pracovních sil, příležitostí na trhu, vyhovující životní úroveň, atd.. Strategické je 

umístění zejména z důvodu blízkosti jaderné elektrárny Dukovany. 

Firma poskytuje své služby nejen tuzemským klientům, ale i zahraničním. 

Konkrétně má stálé odběratele na Slovensku (jaderné elektrárny). I v tomto ohledu je 

umístění strategicky výhodné, kvůli snadné dejezdnosti a blízkosti klientů. 

Účetnické služby firmy jsou využívány  v hojném počtu nejen firmami, ale i 

samotnými živnostníky a to především díky výše zmiňovanému umístění sídla firmy, 

protože v regionu je velké množství firem a tedy i příležitostí.  

• Legislativní faktory 

Legislativa je zákonodárná moc, která vytváří a upravuje zákony. Jako taková je i 

nedílnou součástí podnikání, které se musí těmito zákony řídit. Firmy Finita, s.r.o. se 

dotýkají veškeré legislativní nařízení stejně jako všech jiných firem. 

Za posledních pár let se bohužel vytvořilo a opět zrušilo mnoho legislativních 

nařízení, což  je obecně nesnadné pro jakékoliv podnikání.  

Finita se nejvíce potýká s problémy ohledně veřejných zakázek, u nichž se pravidla 

zpřísňují a dá se očekávat, že se dále zpřísňovat budou. 

Ve druhém oboru podnikání tj. vedení účetnictví je problematika častých změn 

zákonů také velmi omezující. 

• Ekonomické faktory  

Do této skupiny nejvíce zasahuje nynější světová krize. Vlivem ekonomické krize se 

zpomalila celá ekonomika a s tím se zhoršila i  obchodní situace firem. Mezi negativní 
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vlivy této krize se dají zařadit například schodek státního rozpočtu, který se stále 

zvyšuje, hrubý domácí produkt klesající téměř k hodnotě z roku 2001, tedy 3,2%, vývoj 

české koruny a nebo zvýšení sazby DPH. Z výše jmenovaných se firmy dotkla 

především změna sazby DPH a to jak v účetnictví tak v projektových pracech. 

Dále se firmy dotkla ekonomická krize, a to především v oblasti účetnictví, kde klesl 

počet nových klientů. V oblasti projekční činnosti došlo pouze k menšímu útlumu a to 

proto, že u podstatné části všech zakázek je odběratelem stát, který svoje investice zatím 

významně neomezil. 

• Politické faktory 

Politika nutně ovlivňuje veškeré podnikání na celém světě. Rozdíl mezi pravicovou 

a levicovou vládou je značný. Donedávna v ČR vládla pravicová vláda, avšak s velkými 

obtížemi. Krize v české vládě nakonec vyvrcholila k výměně vlády za úřednickou. Díky 

těmto výměnám ve vládě dochází k zpomalování schvalování zákonů, které by mohly 

být v obchodním světě stěžejní. To, jakým způsobem se naše politika prezentuje se 

značně odráží i v podnikání. Pro podniky je zásadním problémem zejména nejistota a 

nestabilita plynoucí ze situace v posledních letech. 

• Technologické faktory 

Tento faktor ovlivňuje analyzovanou firmu především vývojem IT a strojním 

průmyslem. Firma je závislá na kvalitních počítačích, které zvládnou bez problémů 

pracovat s grafickými programy (AutoCAD, Corel), které jsou stěžejní pro 

projektantskou činnost.  

Vzhledem k specifické činnosti podniku, je pro ni nezbytné sledovat technologický 

pokrok ve strojním průmyslu. Následný pokrok pak může využít ke své činnosti. 

• Ekologické faktory 

Vzhledem k zakázkám na jaderných elektrárnách se dá říci, že firma do  ekologie 

zasahuje nemalým dílem. Projekční a konstrukční služby, které firma nabízí, jsou 

upraveny směrnicemi a vyhláškami (viz Legislativní faktory), ve kterých jsou 

zohledněny i ekologické faktory, které musí firma dodržovat.  

Jsou omezovány uhelné elektrárny (omezeny legislativou) což je příležitost pro 

jaderné. 

Z obecného hlediska se firma chová ekologicky například tříděním odpadu.  
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3.2.2 Porterova analýza konkurenčních sil 

V následující kapitole je rozebráno konkurenční prostředí a vztahy s obchodními 

partnery analyzované firmy Finita, s.r.o..  

• Konkurence 

Analyzovaná firma má konkurenci v obou různých činnostech podnikání. 

Konkurence v projekční a inženýrské činnosti má podstatu především ve velikosti 

firem. V tomto odvětví převládá nízká, téměř žádná rivalita mezi konkurenčními 

firmami. Dobré jméno firmy, solventní přístup i dlouholeté zkušenosti mají za následek 

zajištěné postavení na trhu i dobrou spolupráci s konkurenty. V oboru není nezvyklá 

vzájemná výpomoc při zakázkách apod.. 

Mezi největší konkurenty v oblasti projekčních prací patří následující. 

� KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.  

Královopolská Ria, a.s. je inženýrsko-dodavatelská společnost, která se dlouhodobě 

orientuje na vyšší typy dodávek v oborech jaderná energetika, chemie a petrochemie, 

čištění a úprava vod. 

V rámci svých aktivit provádí a zabezpečuje: 

• projektovou dokumentaci technologických celků, 

• konstrukční dokumentaci zařízení, 

• pevnostní výpočty potrubí, nádrží, aparátů a konstrukcí, 

• kompletaci, dodávky a montáže dílčích technologických celků 

nebo celých provozních souborů, 

• technickou pomoc a spolupráci při funkčních zkouškách 

a uvádění zařízení do provozu. 

V postavení finálního dodavatele se Královopolská Ria, a.s. podílela na výstavbě 

všech jaderných bloků na území České a Slovenské republiky. Disponuje proto týmem 

zkušených projektantů, výpočtářů, techniků a obchodníků. Celkový počet zaměstnanců 

je cca 90. 
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� EGP invest, spol. s r.o., Uh. Brod  

Tato společnost má dlouholetou historii. Navazuje na zkušenosti projektového 

střediska založeného v Uh. Brodě 1.7.1960 a ENERGOPROJEKT Praha, středisko Uh. 

Brod.  

Hlavním předmětem podnikání bylo zajišťování projektových prací a služeb v oboru 

investiční výstavby, rekonstrukcí, modernizací a inovací staveb. Od roku 1970 byl 

předmět podnikání rozšířen na oblast jaderné i klasické energetiky. Společnost má 

hlavní sídlo v Uherském Brodě a další pracoviště v Praze a Dukovanech, Mochovcích, 

Jaslovských Bohunicích a v Trnavě (SR) a v současné době čítá 120 zaměstnanců. 

Mezi základní předměty činností patří: 

• projektová, inženýrská, investorská a dodavatelská činnost pro stavby 

energetické, inženýrské, občanské, průmyslové, vodohospodářské, dopravní, 

ekologické, sklady pohonných hmot apod., 

• vývojové, studijní a koncepční práce související s přípravou staveb , 

• projektová činnost jaderných elektráren, zajišťovaná vlastními kapacitami 

s využitím subdodávek i ve spolupráci s dalšími firmami na základě dohod o 

vzájemné spolupráci,  

• průzkumné a měřičské práce související s přípravou investic pro majetkoprávní 

uspořádání nemovitostí,  

• činnost autorského a projektového dozoru a technicko-inženýrských služeb na 

staveništích, 

• aj. 

� IDO Hutný projekt, a.s. 

Společnost se sídlem v Bratislavě, byla založena roku 1951 a doposud patří 

k nejvýznamnějším společnostem poskytující komplexní projektový a inženýrský servis 

v regionu Střední Evropy. Od roku 2007 je součástí skupiny Bateman Litwin, jejíž akcie 

jsou obchodovatelné na AIM4. 

Zabezpečuje komplexní projektové a inženýrské služby pokrývající celou škálu 

činností. Od poradenské a konzultační činnosti přes projektovou, inženýrskou a 

dodavatelskou činnost až po práce spojené s realizací stavby až po její dokončení.  

                                                 
4 AIM (Alternative Investment Market) je část trhu britské burzy, kde se obchodují relativně malé 
společnosti s krátkou historií. 
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Firma IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. zaměstnává zkušený a kvalifikovaný tým více 

jak 150 inženýrů, projektantů a techniků.  

� VÚEZ, a.s. 

VÚEZ, a.s., je inženýrská, výrobní a montážní organizace s vysokým podílem 

intelektuálních, výzkumných, vývojových a předvýrobních etap a kontrolních činností. 

Zaměřující se na specializované a nestandardní činnosti v energetice a na vyhrazených 

technických zařízeních v celém řetězci výzkumu - vývoj - projekt - inženýring - výroba 

- montáž - servis – obchod.  

Ve firmě VÚEZ, a.s. pracuje cca 120 stálých pracovníků s profesionálním 

zaměřením na výpočty, projekty, výrobu, montáž, opravy, zkoušky a experimentální 

výzkum strojařských, energetických a elektrických zařízení. 

� KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. 

Královopolská Stress Analysis Group, s.r.o. je přímou nástupnickou organizací 

útvaru Pevnostní výpočty Královopolská Ria, a.s., dříve výpočtového oddělení 

Královopolské strojírny Brno, a.s. 

V oblasti účetnictví i daňového poradenství má firma obrovskou konkurenci. V 

České republice existuje několik set firem, které poskytují stejné či podobné služby na 

vysoké úrovni stejně jako Finita, s.r.o.. Mezi její největší konkurenty patří zejména 

firmy, které se vyskytují ve stejném regionu nebo přímo ve městě Brně,  stejně jako 

Finita, s.r.o.. 

Největší konkurenční prostředí se nachází v oboru vedení účetnictví. 

K největší konkurenci v účetním a daňovém oboru patří následující firmy. 

� AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. 

Firma nabízí bezpochyby největší množství služeb v tomto oboru a regionu. 

Poskytuje například: audit účetní závěrky, zpracování účetních výkazů dle pravidel 

US GAAP, IAS/IFRS, daňové poradenství, vedení účetnictví, služby poradenské linky, 

zpracování mezd, znalecké posudky, semináře k vybraným účetním a daňovým 

problémům.                                                                                         
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Pro firmu AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. pracuje 18 osob, ať již na základě pracovně-

právního vztahu, či vztahu smluvního. Jde o pracovníky s odborným ekonomickým 

vzděláním, daňové poradce a právníky, příp. specialisty v oblasti výpočetní techniky.

 Pro společnost Finita, s.r.o. je tento největší konkurent na trhu účetních a 

daňových služeb. 

� BeLL consulting, s.r.o.  

Na rozdíl od Finity, s.r.o. se tato společnost zaměřila výhradně na komplexní 

ekonomické služby a daňové poradenství. Její hlavní služby spočívají v daňovém 

poradenství, daňovém, podvojném i mzdovém účetnictví. Zpracovává finanční i 

úvěrové analýzy a výroční zprávy.  

V současné době má tato společnost pracovní tým 8 stálých zaměstnanců. Služby 

pro klienty poskytují kvalifikovaní, vysokoškolsky vzdělaní ekonomové a daňoví 

poradci. Externě pak spolupracuje s auditory a právníky s mnohaletými zkušenostmi. 

� ADMIO, s.r.o. 

ADMIO, s.r.o. je společnost s týmem odborníků na vedení účetnictví, daní, mezd a 

administrativy obchodních procesů s praxí v oboru více než pět let.Firma nabízí 

outsourcing účetnictví, outsourcing mezd a administrativních procesů.  

Jak již bylo řečeno, tyto firmy jsou si velikými konkurenty, protože všechny 

poskytují kvalitní, rovnocenné a velice podobné služby ve větším či menším měřítku. 

Další příčinou konkurence je i fakt, že všechny firmy mají svá sídla v Brně. Ačkoliv je 

konkurence v tomto oboru obrovská, podnik Finita sází na to, že i odběratelů je v oboru 

celá řada. Finita si udržuje několik stálých zákazníků. Získávání nových zákazníků však 

není snadné. 

• Dodavatelé 

Mezi dodavatele firmy patří podniky, které zajišťují především kancelářské potřeby 

(KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., PAPÍRNY BRNO a. s.). Kromě těchto dodavatelů 

se zde objevují i takové podniky, které dodávají počítačové sady (Softcom Group, spol. 

s r.o.) a specializovaný software (Microsoft, Autodesk).  
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V těchto zmiňovaných oborech (kancelářské potřeby, software) je v současné době 

na trhu velká konkurence. Firma si tak mezi dodavateli může vybírat pro ni 

nejvýhodnější nabídky a lze tak říci, síla dodavatelů je malá. 

 

• Odběratelé 

Odběratelé se dělí podle činností, které analyzovaná firma vykonává. Mezi 

odběratele u projekčních činností patří zejména jaderné elektrárny Mochovce a 

Jaslovské Bohunice na Slovensku a drobnější práce na naší české jaderné elektrárně 

Dukovany. Dá se říci, že odběratelé v tomto oboru podnikání mají velkou sílu. 

Odběratelé často tlačí jak na ceny, tak na splatnost pohledávek. 

Jejich síla spočívá už v tom, jak podnik získává zakázky. 

Firma získává zakázky při výběrovém řízení odběratele podle určitých kritérií.  

Existují 3 základní způsoby výběrových řízení vedené odběratelem:  

1. nepřímé oslovení - vlastní výběrové řízení pomocí tisku či internetových stránek, 

2. přímé oslovení – v tomto případě se osloví přímo dodavatel tj. firma pro 

projekční činnost, 

3. aukce – kombinace předešlých dvou způsobů. Většinou se jedná o 3 kola, kde v 

1. kole nabízí všichni dodavatelé své služby. Ve 2. kole odběratel rozešle 

dodavatelům dopis, týkající se většinou snížení ceny. Třetí kolo, závěrečné, 

rozhodne již o vítězi tohoto řízení. 

Činnost vedení účetnictví využívají jak fyzické, tak právnické osoby, které sídlí 

především v Brně či jeho okolí. Síla odběratelů v tomto směru není tak velká 

v porovnání s projekční činností. Výhoda odběratelů ale spočívá v tom, že si mohou na 

trhu dodavatele vybírat z velkého počtu. 

 

• Hrozba substitutů 

Substituty pro účetnické a projektantské služby v současné době neexistují. Jediné 

existující substituty jsou v té podobě, že si firmy (klienti) zpracují služby sami. Toho se 

firma však nebojí, protože je nepravděpodobné, že by se takto zachovali všichni klienti. 
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• Vstup firem na trh 

Vstup firem na trh představuje v dnešní době značný problém. 

Do oboru projektantství vstupuje řada podniků. Těch se ale Finita tolik nebojí, 

protože jaderné elektrárny mají těžko splnitelné požadavky, které od dodavatelů 

vyžadují a podniky bez historie a zkušeností se jen těžko k těmto zakázkám dostanou. 

V oboru vedení účetnictví je situace horší. Vzhledem k tomu, že počáteční 

náklady do oboru jsou minimální, tak na trh neustále vstupují nové firmy. Proto se 

Finita snaží současným klientům nabídnout komplexní služby tak, aby si udržela 

stávající klientelu. 

3.2.3 Interní analýza 

Pro svoji práci jsem vzhledem k velikosti firmy zvolil analýzu organizační 

struktury (viz. 1.5.3). 

 

Ředitel

Účetnictví

Vedoucí
 účetní

Vedoucí 
projektant

Administrativní 
pracovník

Projektant, 
konstruktér

Projekce

 

Obrázek 4: Schéma organizační struktury, zdroj: (vlastní zpracování) 

 
Firma je rozdělena na 2 hlavní oddělení: účetnictví a projektantské činnosti. Celou 

společnost vlastní a zároveň i řídí Ing. Oldřich Ondra, který se stará o správný chod celé 

firmy. Kromě toho ve firmě zastává i funkci hlavního projektanta.  

Projektantská činnost je tedy vedena jedním hlavním projektantem, který vede pět 

dalších pracovníků na pozicích projektantů a konstruktérů. V případě většího objemu 
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práce jsou najímáni zaměstnanci na částečný úvazek. Ing. Ondra rozděluje práci mezi 

své pracovníky podle jejich jednotlivých specializací. Jeho oddělení ze zabývá výhradně 

projektantskými a stavebními pracemi. Zaměstnanci spolu spolupracují na každém 

jednotlivém projektu. Nové odběratele tohoto oddělení sjednává především Ing. Ondra. 

Po získání  nového odběratele předává veškeré účetní a administrativní záležitosti 

spojené s touto činností účetnímu oddělení, se kterým úzce spolupracuje. 

Účetní oddělení vede Vladimíra Ondrová, která má pod sebou jednu účetní na 

hlavní pracovní poměr. Toto oddělení se kromě zpracování klientských agend stará i o 

vlastní účetní agendu. Jak je řečeno výše, účetní oddělení úzce spolupracuje 

s oddělením projekčním. Vyřizuje veškerou administrativu a  s Ing. Ondrou se stará o 

obchodní vztahy s klienty a dodavateli. 

Vzhledem k malému počtu zaměstnanců (celkem 6) ve firmě, je komunikace mezi 

pracovníky efektivní a nedochází k častým nedorozuměním, jak tomu může být u 

větších firem. Nevýhodou tohoto malého počtu pracovníků je ovšem fakt, že v případě 

např.: dlouhodobé nemoci jednoho či několika z nich, se může ekonomický růst firmy 

výrazně pozastavit.  

Strategie společnosti jsou vytvářeny pouze na krátké období, tj. nejdéle na 1 rok 

dopředu. Tyto strategie vytváří vedení společnosti na základě výsledků hospodaření 

minulých let a na základě stanovených cílů firmy. Primární strategie firmy je zaměřena 

na strategii SO neboli na rozšíření silných stránek a využívání příležitostí. Nové 

příležitosti je firma schopna získat využitím svých silných stránek jako je dobré jméno 

v oboru a kvalitně odvedené práce. Finanční plány podniku jsou rovněž tvořeny na 

jeden rok dopředu. Jsou velmi závislé na platební schopnosti odběratelů, která  je velice 

nepravidelná (viz. tabulka č.5).  

3.2.3.1 Informa ční technologie ve firmě 

Společnost, vzhledem ke své velikosti stačí k použití pět počítačů a jeden server. 

Dva počítače, které mají výrazně menší výkon, jsou využívány účetním oddělením. 

Další tři počítače s vysokým výkonem, novější grafickou kartou a větší operační pamětí 

slouží pro projekční a inženýrskou činnost. Vše je propojeno pomocí hvězdicové 

topologie. 
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Software: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office 2002 (kde se 

standartně využívají hlavně programy: Word, Excel, Power Point, Outlook), Waria 

(program pro správu účetnictví. Obsahuje daňovou evidenci, účetnictví (PÚ), fakturaci, 

majetek, sklady, objednávky, zakázky, mzdy, knihu jízd, aj.), Autocad (program pro 

projekční práce), AVG free 8.0 

Zálohování probíhá pomocí serveru. Každý rok se pak zálohy vypalují na CD, 

které se dále uchovávají pro pozdější potřebu. Kromě těchto možností se využívají i 

flash paměti.  

Nynější informační technologie zaměstnancům společnosti vyhovují. Obě 

oddělení využívají k pracovní činnosti standardní operační systém Microsoft Windows 

XP, spolu s nejrozšířenějším kancelářským balíčkem Microsoft Office. Projekční 

oddělení navíc využívá  program Autocad a účetní oddělení denně pracuje s programem 

Waria, který zpracovává účetní agendy.  

Celý informační systém firmy je chráněn programem AVG 8.0 a Kerio firewall. 

V případě ztráty dat či jiného problému lze potřebná data obnovit ze zálohových DVD, 

které firma pravidelně, každý rok vypaluje a uskladňuje. 

Finita pravidelně sleduje vývoj verzí již zakoupeného softwaru a v případě 

vydání nové verze se ji podle potřeby snaží zakoupit a svůj systém tak upgradovat. 

Pracovníci obou oddělení jsou s dostupným softwarem i počítačovou sítí spokojeni. 

Všechen software je plně využíván a je proto pro firmu efektivní. Všechny počítače, 

ačkoliv je několik z nich starších modelů, pracují bez potíží a nejsou tedy nutné  opravy 

či obnovy dat. 

Nedílnou součástí informačního systému je i webová prezentace firmy. Finita 

tuto možnost využívá již řadu let, avšak donedávna ji nepovažovala za efektivní 

prezentaci firmy, či způsob komunikace. Tento přístup zapříčinil nízké hodnocení v Seo 

analýze5. Začátkem roku 2010 se rozhodla své internetové stránky aktualizovat a 

změnila jejich celkový vzhled včetně informací na nich obsažených. Nové hodnocení 

stránek je mnohem příznivější, ovšem stále je zde prostor pro zlepšení, v čemž firma 

vidí zároveň slabou stránku i příležitost k získání nové klientely.  

Možná změna pro zefektivnění informačního systému je v zakoupení novějších 

PC, čímž se předejde možnému problému nízkého výkonu u starých typů počítačů v 
                                                 
5 SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je proces k zvýšení návštěvnosti 
webových stránek z různých vyhledávačů. 
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budoucnosti. Pravidelná obnova a údržba webových stránek rovněž povede ke zvýšení 

úrovně firmy. 

3.2.4 SWOT analýza 

Z předchozích analýz externího a interního prostředí vyplývá analýza SWOT. 

Vnit řní prostředí 

 

 

 

 

 

Vnější prostředí 

Silné stránky- Strengths 

• Nezávislost na 
dodavatelích 

• Etický kodex 
• Dobré jméno  
• Zkušený kolektiv 

zaměstnanců 
• Sídlo 
• Dobrá komunikace ve 

firmě 
• Kvalitní SW vybavení 

 

Slabé stránky – Weaknesses 

• shovívavost k odběratelům 
• nízký počet zaměstnanců (v 

případě vyhotovení větší 
zakázky)  

• velká odpovědnost pouze na 
jednom pracovníkovi 

• webové stránky 
 

Příležitosti – Opportunities 

• Nenasycený trh v oblasti 
projekční činnosti 

• Legislativa (zákony 
upřednostňující stavbu nových 
jaderných elektráren namísto 
tepelných) 

• malá rivalita v oboru, možnost 
spolupráce s konkurenčními 
podniky 

• možnost získání nových 
zákazníků (rozšířením 
poskytovaných služeb hlavně 
v oboru daňového poradenství) 

• vývoj strojního průmyslu 
• expanze do zahraničí 

(Německo, Francie) 
• dlouhá historie firmy 

(zkušenosti) 

Strategie SO 

1. Spolupráce se zahraničními 
firmami 

2. Udržení dobrého jména 
firmy 

3. Rozšíření a zlepšování  
nabízených  služeb 

Strategie WO 

1. Rozdělení odpovědnosti mezi 
více odpovědných pracovníků 

2. Vytvořit systém vymáhání 
pohledávek 

3. Zefektivnění webové prezentace 
firmy 
 

Hrozby – Threats 

• světová krize 
• nestabilita vlády 
• legislativa 
• velká konkurence (vedení 

účetnictví) 
• velká síla dodavatelů v oboru 

projekční činnosti 
• vstup nových firem, zejména 

v oboru účetnictví 

Strategie ST 

1. Stálý vývoj legislativních a 
ekonomických změn  

Strategie WT 

1.Investovat do udržení současných 
zákazníků, ne příliš do propagace 
v zahraničí 

2. Nenechat se vypudit většími 
společnostmi z domácího trhu 

Obrázek 5: SWOT analýza, zdroj: (vlastní zpracování) 
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3.3 Hodnocení finanční situace firmy 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na zpracování finanční analýzy firmy, 

pomocí ukazatelů a zhodnocení finanční situace podniku. Pro výpočty budou použity 

základní metody finanční analýzy. Pro výpočet všech použitých ukazatelů bude 

vycházeno z dat za období 2003-2008. Vstupními informacemi a daty pro výpočty 

budou účetní výkazy (rozvaha, výkaz  zisků a ztrát). Všechny výpočty jsou pro lepší 

přehlednost seřazeny do tabulek a grafů. 

 

3.3.1 Analýza stavových ukazatelů  

Jednou z nejzákladnějších metod finanční analýzy je horizontální a vertikální 

analýza aktiv a pasiv.  

3.3.1.1 Vertikální analýza 

 
 

 
 

 

 
 
 

tabulka 1: Vertikální analýza aktiv, zdroj: (vlastn í zpracování) 

Vertikální analýza aktiv 
Roky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Položky  
v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

Aktiva celkem  1 634 100,0 2 038 100,0 1 777 100,0 1 563 100,0 1774 100,0 1993 100,0 

Stála aktiva 0 0,0 37 1,8 12 0,7 0 0,0 0 0,0 479 24,0 
Dl.nehmotný 
majetek 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Dl.hmotný 
majetek 0 0,0 37 1,8 12 0,7 0 0,0 0 0,0 479 24,0 

Dl.fin. majetek 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Oběžná aktiva 1 626 99,5 1 985 97,4 1 558 87,7 1 444 92,4 1 756 99,0 1 506 75,6 

Zásoby 289 17,7 86 4,2 90 5,1 398 25,5 1055 59,5 184 9,2 

Pohledávky 1 219 74,6 1 834 90,0 1 188 66,9 1026 65,6 678 38,2 1249 62,7 
Finanční 
majetek 118 7,2 65 3,2 280 15,8 20 1,3 23 1,3 73 3,7 

Ostatní aktiva 8 0,5 16 0,8 207 11,6 119 7,6 18 1,0 8 0,4 
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Graf 1: Vertikální analýza aktiv, zdroj: (vlastní zpracování) 

 
Vzhledem k tomu, že firma obchoduje se službami, tak je podíl stálých aktiv na 

celkových aktivech téměř nulový. Za zmínku stojí pouze rok 2008, kdy si společnost 

pořídila hmotný majetek (automobil Zafira) ve významnější hodnotě, který doposud 

neměla.  

Z tabulek je patrné, která položka se nejvíce podílí na celkových aktivech. Jsou 

to oběžná aktiva, přesněji krátkodobé pohledávky. Z toho se dá usuzovat, že společnost 

má značný problém se splácením pohledávek svými odběrateli. V letech 2005 a 2006 

vidíme, jak se změnil poměr krátkodobých pohledávek a finančního majetku poté, co 

odběratelé zaplatili. V posledním roce je patrný značný pokles zásob, což bylo 

způsobeno zvýšenou efektivitou jejich řízení. Do roku 2007 zásoby, především se 

jednalo o nedokončenou výrobu, rostly. V roce 2008 se zásoby, neboli nedokončená 

výroba, přeměnily na pohledávky.  

 Ostatní aktiva jsou v celkových aktivech zanedbatelná kromě roku 2005, kdy 

došlo k nárůstu kvůli leasingu na osobní automobil. 
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tabulka 2: Vertikální analýza pasiv, zdroj: (vlastní zpracování) 
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Graf 2: Vertikální analýza pasiv, zdroj: (vlastní zpracování) 

Z počátku analyzovaných let firma nesplňuje tzv. zlaté pravidlo (vlastní kapitál 

se rovná cizím zdrojům), to se však v posledních letech zlepšuje. Z toho se dá usoudit, 

že podnik začal v průběhu sledovaného období více využívat cizí kapitál k financovaní, 

což může být pozitivní pro vývoj rentability. Zároveň je z toho ale vidět, že podnik se 

Vertikální analýza pasiv 
Roky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Položky 
v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

v tis. 
Kč v % 

Pasiva celkem 1 634 100 2 038 100 1777 100 1563 100 1774 100 1993 100 
Vlastní kapitál 1 326 81,1 1 346 66 1 347 75,9 1 014 64,8 1 019 57,5 1 140 57,2 
Základní kapitál 100 6,1 100 4,9 100 5,6 100 6,4 100 5,6 100 5,0 
Kapitálové 
fondy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Fondy ze zisku 10 0,6 10 0,5 10 0,6 10 0,6 10 0,6 10 0,5 
HV min. let 1 151 70,4 1 215 59,6 1 236 69,6 1237 79,1 904 51,0 909 45,6 
HV běžného 
období 65 4,0 21 1,0 1 0,1 -333 -21,3 5 0,3 121 6,1 
Cizí zdroje 292 17,9 679 33,3 414 23,3 533 34,1 743 41,8 839 42,1 
Dlouhodobé 
závazky 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Krátkodobé 
závazky 292 17,9 330 16,2 414 23,3 323 20,7 602 33,9 409 20,5 
Bankovní úvěry 0 0,0 349 17,1 0 0,0 210 13,4 141 7,9 430 21,6 
Ostatní pasiva 16 1,0 13 0,7 16 0,8 16 1,1 12 0,7 14 0,7 
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začal více zadlužovat což teda moc pozitivní není, naopak. Z vlastního kapitálu má 

největší váhu položka hospodářský výsledek min. let, což vypovídá o ziskovosti firmy a 

zároveň tento stav pozitivně ovlivňuje budoucí rozvoj podniku, protože podnik zisk 

nerozděluje a ponechává jej pro další rozvoj v podniku. Naproti tomu zisk z běžného 

období postupně klesal, což je způsobeno nemocí majitele a jedná se tedy o negativní 

vývoj. 

Položka cizích zdrojů je tvořena především krátkodobými závazky a 

bankovními úvěry firmy. Spolu s vlastním kapitálem se samozřejmě mění i položka 

cizích zdrojů, která má zhruba 16% nárůst v roce 2004 a dále v letech 2006 (11%), 

2007 (1%) a 2008 (1%), kdy se zvyšuje. Důvod, proč si firma v posledních letech od 

banky půjčila finanční prostředky, je způsoben zdravotními problémy majitele firmy a 

jeho skoro roční pracovní neschopností. Vzhledem k tomu, že se pan Ondra nemohl 

starat o firmu a domlouvat nové zakázky a práci  pro projektanty, firma hodně ztratila, 

protože v jeho pracovních povinnostech ho nikdo nezastoupí. A vzhledem k tomu, že 

náklady (mzdové, energie, nájmy, atd.) zůstaly stejné, tak tím, že výnosy výrazně 

poklesly, vyšel rok 2006 ztrátový. A i když se podnik ze ztráty dostával (byl ziskový), 

byl jeho stav stále nepříznivý. To vysvětluje, proč byl rok 2006 pro tuto firmu tak 

kritický a samozřejmě se to projevilo i nárůstem bankovních úvěrů, protože finanční 

zdroje se v tom období musely zajistit. V dalších roce 2007 se firma potýkala s tzv. 

druhotnou platební neschopností. V roce 2008 si firma vzala bankovní úvěr z části na 

provoz a z části na nákup dlouhodobého hmotného majetku (automobil). 

Ostatní pasiva jsou v celkových aktivech zanedbatelná. 
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tabulka 3: Vertikální analýza VZZ, zdroj: (vlastní zpracování) 

Vertikální analýza VZZ 
Roky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Položky  

v 
tis. 
Kč 

v 
% 

v 
tis. 
Kč 

v 
% 

v 
tis. 
Kč 

v 
% 

v 
tis. 
Kč 

v 
% 

v 
tis. 
Kč 

v 
% 

v 
tis. 
Kč 

v 
% 

Tržby za 
prodej zboží 1 449 23,3 254 6,3 4 743 72,5 113 4,8 73 2,6 36 1,1 
Náklady 
vynaložené 
na prodané 
zboží 1 018 16,7 237 6,0 3 184 49,1 98 3,7 57 2,0 28 0,9 
Obchodní 
marže 431 7,1 17 0,4 1 559 24,0 15 0,6 16 0,6 8 0,3 
Výkony 4 776 76,7 3 797 93,7 1 801 27,5 2 227 95,2 2739 97,4 3369 98,9 
Výkonová  
spotřeba 3 513 57,5 1 591 40,5 1 011 15,6 915 34,6 1154 41,3 1164 36,8 

Přidaná 
hodnota 1 694 27,7 2 223 56,6 2 349 36,2 1 327 50,1 1601 57,3 2213 70,0 
Osobní 
náklady 1 483 24,3 1 934 49,2 2 177 33,6 1 622 61,3 1585 56,7 2063 65,3 
Odpisy 0 X 12 0,3 25 0,4 13 0,5 0 X 121 3,8 
Provozní HV 114 X 120 X 58 X -307 X 52 X 244 X 
HV před 
zdaněním 96 X 79 X 16 X -333 X 5 X 121 X 
HV za účetní 
období 65 X 21 X 1 X -333 X 5 X 121 X 

 

Z tabulky vyplývá, že tržby za prodej zboží roku 2004 oproti roku 2003 

razantně klesly. Za tento pokles může menší poptávka v daném roce. V roce 2005 se 

tržby firmy výrazně zvýšily a firma tak mohla zaplatit svoje závazky. Bylo to 

způsobeno doprovodným obchodem – prodávání rybářských potřeb – ten však fungoval 

pouze rok. V roce 2006 jsou tržby firmy opět nízké, vinou nemoci Ing. Ondry, který byl 

dlouhodobě nemocný. V dalších letech 2007 a 2008, se firma nesoustředí na prodej 

zboží ale výkony, proto tržby dále klesají.  

Další sledovanou položkou jsou výkony. Ty se od roku 2003 do roku 2005 

snižovaly. To bylo způsobeno tím, že Ing. Ondra nepracoval tolik jako v roce 2003. Od 

roku 2006 byl majitel v pracovní neschopnosti, což se promítlo i do dalších let. Tam je 

však vidět již značný nárůst výkonů, vzhledem k tomu, že byl již majitel opět schopen 

pracovat. 
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Mezi náklady, které se projevily nejvíce, se dají zařadit náklady vynaložené na 

prodané zboží, výkonová spotřeba a osobní náklady. Náklady vynaložené na prodané 

zboží jsou největší v roce 2005, kdy firma měla doprovodný obchod, díky němuž 

náklady za zboží odpovídaly výnosům ze zboží. 

Položka výkonové spotřeby představuje, jak moc zakázek měla firma 

v analyzovaném období. Projevila se tu dlouhodobá pracovní neschopnost majitele 

firmy v roce 2006. Do toho roku se spotřeba snižuje, což odpovídá snižování výkonu a 

od tohoto roku se opět zvyšuje v důsledku nárůstu zakázek firmy.  

Osobní náklady, náklady na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, stejně jako 

výkonová spotřeba, odráží situaci ve firmě v analyzovaném období. Do roku 2005 měly 

vzrůstající tendenci díky zakázkám a doprovodnému obchodu. Krizový rok 2006 se 

však pracovalo méně, vzhledem k menšímu počtu zakázek a nemoci majitele. Roku 

2008 mají tyto náklady již podobou hodnotu jako před nemocí majitele. 

Provozní hospodářský výsledek odráží již zmíněné hodnoty tržeb a výkonů. 

Roky 2003 a 2004 se od sebe liší minimálně, avšak roku 2005 je vidět razantní pokles, 

který je zaviněn zvýšením osobních nákladů firmy. Rok 2006 je pro firmu ztrátový 

vinou dlouhodobé pracovní neschopnosti Ing. Ondry. Výsledky roků 2007 a 2008 jsou 

pro firmu opět kladné, díky snaze firmy vylepšit svou finanční situaci a zmírnit tak 

následky kritického roku 2006. 
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3.3.1.2 Horizontální analýza 

tabulka 4: Horizontální analýza aktiv, zdroj: (vlastní zpracování) 

Horizontální analýza aktiv (v %) 
Položky/Roky 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 
Aktiva celkem  24,7 -12,8 -12,0 13,5 12,3 
Stála aktiva X -67,6 -100,0 X X 
Dl.nehmotný 
majetek X X X X X 
Dl.hmotný 
majetek X -67,6 -100,0 X X 
Dl.finanční 
majetek X X X X X 
Oběžná aktiva 22,1 -21,5 -7,3 21,6 -14,2 
Zásoby -70,2 4,7 342,2 165,1 -82,6 
Pohledávky 50,5 -35,2 -13,6 -33,9 84,2 
Finanční majetek -44,9 330,8 -92,9 15,0 217,4 
Ostatní aktiva 100,0 1 193,8 -42,5 -84,9 -55,6 
 

Pomocí horizontální analýzy lze v tabulce pozorovat, jak moc se mění celkový 

majetek firmy. Celková aktiva zaznamenaly v roce 2004 skoro čtvrtinové navýšení, ale 

to se v dalších 2 letech opět změnilo v pokles vlivem odpisování majetku a zaplacení 

pohledávek odběrateli. Až roku 2007 firma opět nabývá na celkových aktivech. V roce 

2004 až 2006 firmě ubývala stálá aktiva díky postupnému odpisování stálého majetku a 

díky postupnému zaplacení pohledávek.  

Oběžný majetek firmy se také značně měnil v každém analyzovaném roce. Na 

vině jsou především položky zásob a krátkodobých pohledávek, se kterými souvisí 

finanční majetek firmy. Zajímavá je tendence v zásobách, jejichž položka meziročně 

značně klesá. Je to nejspíše proto, že firmě byly zaplaceny její pohledávky, což se 

projevuje na nárůstu položky finanční majetek. Položky pohledávek mají kromě roku 

2004 klesající tendenci, což je pro firmu pozitivní. Alarmující je ovšem rapidní nárůst 

pohledávek v roce 2008.  

Položka ostatní aktiva měla stoupající tendenci především v roce 2005, kdy byl 

splácen leasing na osobní automobil. 
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tabulka 5: Horizontální analýza pasiv, zdroj: (vlastní zpracování) 

Horizontální analýza pasiv (v %) 
Položky/Roky 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 
Pasiva celkem 24,7 -12,8 -12,0 13,5 12,3 
Vlastní kapitál 1,5 0,1 -24,7 0,5 11,9 
Základní kapitál 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kapitálové fondy X X X X X 
Fondy ze zisku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
HV min. let 5,6 1,7 0,1 -26,9 0,6 
HV běžného období -67,7 -95,2 -33 400,0 -101,5 2 320,0 
Cizí zdroje 132,5 -39,0 28,7 39,4 12,9 
Dlouhodobé závazky X X X X X 
Krátkodobé závazky 13,0 25,5 -22,0 86,4 -32,1 
Bankovní úvěry X -100,0 X -32,9 205,0 
Ostatní pasiva -18,8 23,1 0,0 -25,0 16,7 
 

  Hodnoty vlastního kapitálu se kromě roku 2006 a 2008 si drží stabilní hodnoty 

s menšími odchylkami. Důvodem tak velkého poklesu v roce 2006 je položka 

hospodářského výsledku běžného období, který oproti roku 2005 poklesl o 33 400% 

což, jak jsem zmínil výše, je opět zaviněno dlouhodobou nemocí majitele firmy.    

 Hodnota cizích zdrojů se v roce 2004 vyšplhala téměř na 133%, další rok byla 

hodnota naproti tomu klesající. Další dva roky však nabrala hodnota opět stoupající 

tendenci. Tyto hodnoty byly ovlivněny především bankovními úvěry a to v  letech 

2004, 2006, 2007 i  2008 a krátkodobými závazky. V roce 2008 si vzala firma úvěr 

s jehož pomocí byla schopna uhradit polovinu svých krátkodobých závazků a druhou 

použila na nákup dlouhodobého hmotného majetku (auto Zafira). Proto hodnoty 

krátkodobých závazků klesají. 
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tabulka 6: Horizontální analýza VZZ, zdroj: (vlastní zpracování) 

Horizontální analýza VZZ (v %) 
položky/roky 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 
Tržby za prodej zboží -82,5 1767,3 -97,6 -35,4 -50,7 

Náklady vynaložené na 
prodané zboží -76,7 1243,5 -96,9 -41,8 -50,9 
Obchodní marže -96,1 9070,6 -99,0 6,7 -50,0 
Výkony -20,5 -52,6 23,7 23,0 23,0 
Výkonová  spotřeba -54,7 -36,5 -9,5 26,1 0,9 
Přidaná hodnota 31,2 5,7 -43,5 20,6 38,2 
Osobní náklady 30,4 12,6 -25,5 -2,3 30,2 
Odpisy X 108,3 -48,0 -100,0 X 
Provozní HV 5,3 -51,7 -629,3 -116,9 369,2 
HV před zdaněním -17,7 -79,7 -2181,3 -101,5 2320,0 

HV za účetní období -67,7 -95,2 -33400,0 -101,5 2320,0 
 

 Provozně hospodářský výsledek má klesající tendenci až do roku 2007, kdy se 

jeho hodnota začíná opět zvedat. Je to způsobeno, jak již jsem zmínil výše, 

dlouhodobou pracovní neschopností majitele, v roce 2006, bez kterého se firma 

neobejde.  

 Stejný problém lze vidět i u hospodářského výsledku za účetní období, kde je 

absence majitele firmy, v roce 2006, zjevná. Pokles mezi roky 2005 a 2006 je 

celých 33 400%. To se však v letech 2007 a 2008 prudce zlepšuje. Především proto, že 

majitel získal firmě nové zakázky, pomohl dokončit nedokončenou výrobu. 

3.3.2 Rozdílové ukazatele 

V této kapitole jsou uvedeny vypočítané hodnoty rozdílových ukazatelů, které 

slouží k analýze a řízení finanční situace ve firmě.  
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tabulka 7: Rozdílové ukazatele, zdroj: (vlastní zpracování) 

Rozdílové ukazatele (v tis. Kč) 
Položky/Roky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Čistý pracovní kapitál 1 334 1 655 1 144 1 121 1 154 1 097 

Čisté pohotové prostředky -174 -265 -134 -303 -579 -336 

Čistý peněžní majetek 1 045 1 569 1 054 1 121 99 913 
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Graf 3: Rozdílové ukazatele, zdroj: (vlastní zpracování) 

Čistý pracovní kapitál představuje částku volných prostředků, která zůstane 

podniku po úhradě všech běžných krátkodobých závazků. Z tabulky je patrné, že čistý 

kapitál firmy se v analyzované době nijak zásadně nemění. V roce 2005 je vidět 

výraznější pokles způsobený zaplacením pohledávek, tedy poklesem oběžných aktiv. 

Zároveň poklesly i  krátkodobé závazky, které firma uhradila. Hodnota tohoto 

ukazatele má i v dalších letech klesající tendenci. V roce 2006 mírně poklesly oběžná 

aktiva i závazky. Množství nesplacených pohledávek se v roce 2007 opět zvyšuje. 

Snížení hodnot roku 2008 je zaviněno opětovným poklesem krátkodobých závazků a 

jednorázovým inkasem pohledávek firmy. 
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Čisté pohotovostní prostředky vychází z rozdílu pouze  pohotových peněžních 

prostředků (bankovní účty, pokladna,…) a okamžitě splatných závazků k aktuálnímu 

datu. Na první pohled je zřejmé, že firma má za celé analyzované období veliký 

problém s okamžitou úhradou závazků ze svých finančních zdrojů. Nízké hodnoty 

finančních zdrojů jsou způsobeny vázáním velkého množství těchto prostředků v 

nesplacených pohledávkách a zásobách. Toto je způsobeno velkou silou odběratelů, 

kteří ji včas neplatí. Od roku 2003 mají hodnoty klesající tendenci, která se mírně 

vylepšila v roce 2005, kdy velká část odběratelů splatila své závazky. V roce 2006 

hodnoty opět razantně poklesly díky dlouhodobé nemoci Ing. Ondry, který nebyl 

schopen vykonávat svou pracovní činnost a firma tak přišla o cenné zakázky a byla 

nucena vzít si úvěr. Následky této pracovní neschopnosti se projevují i v roce 2007, kdy 

hodnoty klesly na -579 tis. Kč. Roku 2008 již díky novým zakázkám na Slovensku 

hodnoty stoupají. 

 Čistý peněžní majetek je kompromisem předchozích dvou ukazatelů. Ukazatel 

znázorňuje peněžní majetek firmy po odečtení zásob a krátkodobých závazků. Při 

porovnání s ukazatelem čístého pracovního kapitálu vychází, že firma hospodaří dobře 

se zásobami kromě roku 2007, kde je vidět značný pokles, kdy jsou zásoby navýšeny 

nedokončenou výrobou, která díky nemoci Ing. Ondry vzrostla. Tyto hodnoty se v roce 

2008 opět přibližují „standardním firemním hodnotám“ z předchozích let. Dobré 

hospodaření se zásobami v kontextu předchozího ukazatele čistých pohotovostních 

prostředků poukazuje na problémy v oblasti pohledávek.  

3.3.3 Poměrové ukazatele 

3.3.3.1 Ukazatele likvidity 

Nedílnou součástí finanční analýzy jsou ukazatele likvidity. Likvidita udává, 

zda-li je podnik schopen splácet své závazky. Spolu s tímto pojmem se dá hovořit i o 

solventnosti firmy. Firma, která nemá dostatek finančního majetku na hrazení svých 

závazků je nesolventní a tudíž ztrácí zákazníky a především dobré jméno firmy.  
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tabulka 8: Likvidita, zdroj: (vlastní zpracování) 
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Graf 4: Likvidita, zdroj: (vlastní zpracování) 

Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost hradit závazky ihned. Doporučená 

hodnota okamžité likvidity je mezi 0,2-0,5. Toto splňuje daná firma pouze v prvních 

dvou analyzovaných letech. V roce 2005 je hodnota necelých 0,7, což je zapříčiněno 

větším množstvím uhrazených pohledávek ke konci roku. V roce 2006 hodnoty opět 

výrazně poklesly a nedosahují na doporučenou hranici. Tento pokles je způsoben 

dlouhodobou pracovní neschopností majitele. Nízké hodnoty má i rok 2007. Tyto 

hodnoty jsou zaviněny nárůstem závazků firmy, která se dostala do druhotné platební 

neschopnosti. Roku 2008 se hodnoty vylepšují a téměř dosahují doporučeného rozmezí.  

Pohotová likvidita, značí, jak rychle, v časovém měřítku, je firma schopna 

hradit své závazky. U této likvidity je důležité rozmezí 1-1,5. Z tabulky je vidět, že pro 

Likvidita 
Položky/Roky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Okamžitá likvidita 0,40 0,20 0,68 0,06 0,04 0,18 

Pohotová likvidita 4,58 5,75 3,55 3,24 1,16 3,23 

Běžná likvidita 5,57 6,02 3,76 4,47 2,92 3,68 
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firmu by v roce 2003 a 2004 neměl být problém s financováním v krátkodobém 

intervalu. Je však také pravda, že čísla jsou až moc vysoká. Je to způsobeno především 

velkými hodnotami u krátkodobých pohledávek. Do budoucna u těchto nesplacených 

pohledávek hrozí nebezpečí nedobytnosti, kdy Finita, s.r.o. nedostane za své služby 

zaplaceno. V roce 2005 nastalo mírné snížení hodnot, které bylo způsobeno úhradou 

většího množství pohledávek ke konci roku. Snižující se hodnoty pokračují i v roce 

2006 a zásadní snížení se projevilo v roce 2007. Hodnoty se v tomto roce dostaly do 

doporučeného intervalu, což bylo způsobeno úhradou větší části pohledávek. V roce 

2008 jsou hodnoty opět nad doporučenou hranicí, což je způsobeno nárůstem 

pohledávek. 

Pro běžnou likviditu je doporučená standardní hodnota 2-3. Z hodnot tabulky 

lze vyčíst, že firma je, co se týče likvidity, bezproblémová. Všechny hodnoty se kromě 

roku 2007 pohybují nad doporučenou hranici. Tyto vysoké hodnoty jsou způsobeny 

velkým množstvím pohledávek. Své závazky je tak firma schopna splatit včas a pro její 

zákazníky je tedy solventní.  

3.3.3.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli ukazatel výnosnosti nebo efektivnosti hospodaření. 

Rentabilita je svou podstatou jedním z velice důležitých pojmů, kterému přikládají 

velký důraz hlavně investoři. Čím rentabilnější společnost je, tím větší šanci na získání 

investora se jí naskýtá. Tabulka pod textem obsahuje hodnoty různých rentabilit 

v letech 2003-2008, spočtené pomocí vzorců (viz. .kap.2.6.3.2).    

tabulka 9: Rentabilita, zdroj: (vlastní zpracování) 

Rentabilita (v %) 
Položky/Roky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ROA 3,98 1,03 0,06 -21,31 0,28 6,07 

ROE 4,90 1,56 0,07 -32,84 0,49 10,61 

ROS 1,04 0,52 0,02 -14,23 0,18 3,55 
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Graf 5: Rentabilita, zdroj: (vlastí zpracování) 

Již na první pohled je u všech ukazatelů v tabulce vidět alarmující rok 2006, 

který má veškeré výsledné hodnoty ukazatelů rentability záporné. Tyto hodnoty byly 

způsobeny dlouhodobou nemocí Ing. Ondry.  

Hodnoty, které by se standardně měly pohybovat v rozmezí 12-15% dosahují 

nejvíce 10% a mají klesající tendenci až do roku 2007, kdy se hodnoty zvyšují. Rok 

2007 byl pro firmu úspěšný, protože hodnoty se oproti předcházejícímu roku zvýšily o 

21,03%, zde se projevuje to, že majitel byl opět v práci.  

Rentabilita celkových aktiv, neboli ROA, se hodí pro hodnocení vrcholového 

managementu, protože hodnotí jeho schopnost efektivního financování a optimalizace 

zdanění. Doporučené hodnoty 9% však ani tato rentabilita nedosahuje. Z tabulky je 

vidět klesající tendence až do roku 2007, od kterého opět narůstá. Nízké hodnoty 

včetně alarmujícího roku 2006 jsou zapříčiněny výše zmiňovanou pracovní 

neschopností Ing. Ondry. Dále jsou hodnoty ovlivněny nízkým výsledkem hospodaření. 

Hodnoty roku 2008 se už přibližují doporučeným 9%. 

Na dalším řádku tabulky je ROE, neboli rentabilita vlastního kapitálu. Tímto 

ukazatelem je pro majitele a investory možné zjistit, zda jejich kapitál přináší 

dostatečný výnos. Tento ukazatel by měl splňovat podmínku ROE > ROA, kterou až 

na kritický rok 2006 splňuje. Dá se tedy říci, že finanční páka je pro podnik efektivní. 

Co se týče doporučené standardní hodnoty kolem 15%, tak ani tento ukazatel se jí ani 
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zdaleka nepřibližuje. Stejně jako v případu výše, hodnota ROE má klesající tendenci až 

do roku 2007.  

Posledním údajem v tabulce je ukazatel ROS. Rentabilita tržeb slouží k měření 

výnosnosti podniku a udává jaký zisk firma udělala na 1 Kč obratu. Stejně jako 

v předešlých dvou případech má hodnota klesající tendenci, která se mění až rokem 

2007, kdy firma získala nové zakázky na Slovensku, které kladně ovlivnily hospodaření 

firmy. 

 

3.3.3.3 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele přibližují, jak dobře umí firma hospodařit se svými aktivy. 

Ukazatele jsou počítány pro celková aktiva i pro jejich hlavní strukturní složky. 

Výsledné hodnoty jsou založeny na teoretických východiscích (viz. kap. 2.6.3.4.). 

 

tabulka 10: Aktivita, zdroj: (vlastní zpracování) 

Analýza aktivity 
Položky/Roky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Obrat celk. aktiv 3,8 2,0 3,7 1,5 1,6 1,7 

Obrat stálých aktiv X 109,5 545,3 X X 7,1 

Doba obratu zásob 16,7 7,64 5,0 61,2 135,1 19,5 

Doba obratu pohledávky 70,5 162,9 65,4 157,9 86,1 132,1 

Doba obratu závazků 29,9 74,7 22,8 49,7 77,1 43,3 
 



 56 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

550,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Analýza aktivity

Obrat celk. aktiv

Obrat stálých aktiv

Doba obratu zásob

Doba obratu pohledávky

Doba obratu závazků

 

Graf 6: Analýza aktivity, zdroj: vlastní zpracování) 

Obrat celkových aktiv (OCA) by měl mít hodnoty, podle doporučených hodnot, 

v intervalu 1,6-3. Z tabulky je patrné, že v prvních třech letech se hodnoty pohybují nad 

intervalem nebo v něm. Značný problém nastává rokem 2006, kdy hodnota klesla na 

1,5. To bylo způsobeno především nízkými tržbami. 

Obrat stálých aktiv (OSA) udává, jaká částka tržeb byla vyprodukována z 1 Kč 

majetku. Za doporučované hodnoty se považují takové, aby OSA>OCA. Toto pravidlo 

je v letech 2004, 2005 splněno a to s velkou rezervou především proto, že firma 

obchoduje se službami, a proto nepotřebuje velké množství stálých aktiv. 

Doba obratu zásob (DOZ) má své doporučené hodnoty závislé na oboru. Zásoby 

firmy jsou tvořeny především v projekční činnosti. Standardně platí, že za čím menší 

dobu jsou zásoby z firmy přeměněny na finance, tím lépe. První tři roky měla firma 

velmi dobré hodnoty s klesající tendencí. Další dva roky jsou pro firmu, z pohledu doby 

obratu jejich zásob, negativní. Hodnoty, které jsou v těchto letech tak vysoké, má za 

vinu zvýšené množství nedokončené výroby, které se řadí do zásob. To má opět za 

následek výše zmíněná pracovní neschopnost ing. Ondry.  

Doba obratu pohledávek (DOP) vyčísluje na dny, jak dlouho trvá určité 

pohledávce než je přeměněna v peněžní prostředky. Vysoké hodnoty v tabulce jsou 
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způsobeny vysokými hodnotami krátkodobých pohledávek a velmi nízkými tržbami. 

Toto platí zejména pro alarmující roky 2004, 2006 a 2008.  

Na posledním řádku tabulky se nacházejí hodnoty doby obratu závazků 

(DOZan). V letech 2003-2005 jsou hodnoty nízké. Toto značí, že firma nezadržuje cizí 

majetek zbytečně dlouho, ke své vlastní potřebě. V letech 2006-2007 mají hodnoty 

vzrůstající tendenci způsobenou novými úvěry firmy a druhotnou platební 

neschopností.Vzhledem k tomu, že hodnoty DOP > DOZan, vyplývá z toho, že firma 

poskytuje svým dlužníkům obchodní úvěr. 

3.3.3.4 Ukazatele zadluženosti 

To, jakým způsobem dochází k rozdělení zdrojů financování podniku, je 

zobrazeno v tabulce níže. Data za roky 2003-2008 byly analyzovány pomocí 

teoretických východisek (viz. kapitola 2.6.3.3) 

 

tabulka 11: Zadluženost, zdroj: (vlastní zpracování) 

 

tabulka 12: Změna zadluženosti, zdroj: (vlastní zpracování) 

Zadluženost 
Položky/Roky 2 003 2004 2005 2006 2007 2008 
Celková zadluženost (%) 17,87 33,32 23,30 34,10 41,88 42,10 
Koeficient 
samofinancování (%) 81,15 66,05 75,80 64,88 57,44 57,20 
Úrokové krytí 114 7,06 6,44 -27,91 2,89 4,60 

Změna zadluženosti (v %) 
Položky/Roky 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 
Celková zadluženost 15,45 -10,02 10,80 7,78 0,21 
Koeficient 
samofinancování -15,11 9,76 -10,93 -7,43 -0,24 

Úrokové krytí -93,81 -8,70 -533,07 -110,35 59,36 
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Graf 7: Zadluženost, zdroj: (vlastní zpracování) 

Celková zadluženost, která představuje, jak velkou mírou se podílejí cizí zdroje 

na firemních aktivech by neměla přesáhnout 50%. Z tabulky je vidět, že tuto podmínku 

firma za analyzované období splňuje. Hodnoty kromě roku 2005 vykazují vzrůstající 

tendenci, která je způsobena menšími půjčkami od bank v letech 2003 a 2004, které 

byly použity na úhradu provozu. V letech 2006 a 2007 byly půjčky použity na úhradu 

krátkodobých závazků firmy, které se nakupily díky druhotné platební neschopnosti a 

pracovní neschopností Ing. Ondry. Firma si v roce 2008 půjčila dosud nevětší částku 

200 000 Kč. Tuto částku částečně využila ke koupi automobilu Zafira.  

Koeficient samofinancování udává, jak moc se podnik přičiňuje o financování 

svého majetku vlastními prostředky. Oproti celkové zadluženosti, zde platí opačné 

pravidlo. Koeficient by neměl být menší jak 50%. Hodnoty z tabulky dokazují, že firma 

nemá žádné potíže, financovat svůj majetek z vlastních zdrojů. Drobné půjčky, které si 

firma od banky bere je následně schopna bez problémů splatit.  

Úrokové krytí ukazuje kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Čím je tento 

ukazatel vyšší, tím více je pro banky a případné investory zajímavá => má větší šanci 

na získání cizích zdrojů. Standardní hodnoty se pohybují mezi 6-8, nejméně však 3. 
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Pod hodnotu 3, se jedná již o rizikový podnik. V roce 2003 je firma stálá a pro 

investory velmi zajímavá. V dalších dvou letech je vidět klesající tendence, avšak 

hodnoty jsou stále výborné. Mnohokrát zmiňovaná nemoc pana Ing. Ondry se v roce 

2006 projevila i u tohoto ukazatele, zejména v důsledku nízkého zisku. V roce 2007 je 

však vidět snaha firmy dostat se zpět z nepříznivých čísel předchozího roku, což 

dokazuje opětné navýšení na hodnotu 2,89. V roce 2008 firma pokračuje ve své snaze a 

hodnoty vylepšuje na 4,60. 

3.3.4 Soustavy ukazatelů 

3.3.4.1 Altmanův index finančního zdraví (Z-skóre) 

tabulka 13: Z-score, zdroj: (vlastní zpracování) 

Altmannův index finančního zdraví podniku (Z-Score)  
Roky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

x1 0,82 0,81 0,64 0,72 0,65 0,55 

x2 0,70 0,60 0,70 0,79 0,51 0,46 

x3 0,07 0,06 0,03 -0,20 0,03 0,12 

x4 0,34 0,15 0,24 0,19 0,13 0,12 

x5 3,81 1,99 3,68 1,50 1,59 1,71 

Z-score 5,34 3,32 4,93 2,15 2,63 2,92 
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Graf 8: Z-score, zdroj: (vlastní zpracování) 
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Tento index umožňuje odhalit nebezpečí možného bankrotu. Je složen z pěti 

různých ukazatelů, přičemž každému z těchto ukazatelů je přiřazena jiná hodnota v 

koncové rovnici. Standardně hodnoty nad 2,99 naznačují dobrou finanční situaci. 

Hodnoty mezi 2,99 – 1,81 znamenají tzv. šedou zónu, tedy neurčitou finanční situaci. 

V letech 2003-2005 jsou výsledky velice uspokojující. Hodnoty v letech 2006, 2007 a 

2008 především díky kritickému roku 2006 významně klesly a tudíž spadly do šedé 

zóny. I přes tento sestup se však hodnoty pohybují u horní hranice ukazatele, což 

naznačuje, že je podnik finančně zdráv a v nejbližších letech mu nehrozí bankrot. 

Vzhledem k růstu od roku 2006 do 2009 o 0,8 bodu, lze očekávat, že v dalších letech se 

dostane přes hranici šedé zóny.  

3.3.4.2 Index IN01 

tabulka 14: index IN01, zdroj: (vlastní zpracování) 
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Graf 9: Index IN01, zdroj: (vlastní zpracování) 

II NN0011  
RRookkyy  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
A/CZ 5,60 3,00 4,29 2,93 2,39 2,38 
EBIT/Nákl.úroky 114,00 7,06 6,44 -27,91 2,89 4,60 
EBIT/A 0,07 0,06 0,03 -0,20 0,03 0,12 
Výnosy/A 3,81 2,05 3,68 1,50 1,61 1,85 
OA/(KZ+KBÚ) 5,57 2,92 3,76 2,71 2,36 1,79 
IN01 6,86 1,60 2,06 -0,95 1,09 1,52 
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Tento index byl sestaven pro ekonomiku České republiky. Nabízí srovnání 

podniku s celým hospodářstvím, případně s určitým odvětvím. Stejně jako v Altmanově 

indexu jsou i tady přiřazeny každému parametru jiné váhy. Za dobrou finanční situaci 

jsou označovány hodnoty nad 2. Mezi 1-2 se jedná o neurčitou finanční situaci a 

hodnoty pod 1 jsou označeny za špatnou finanční situaci. V roce 2003 byla finanční 

situace firmy na velice dobré úrovni. V roce 2004 došlo k sestupu díky menšímu 

výsledku hospodaření oproti předcházejícímu roku a díky zvýšení nákladových úroků, 

které firma splácela z poskytnutých úvěrů. V roce 2005 firma svou finanční situaci opět 

vylepšila a dostala se na hodnotu 2,06. Kritický rok 2006 se zde projevil pádem na 

hodnotu -0,95. Tento pád je způsoben především nízkým výsledkem hospodaření 

tohoto roku a již zmiňovanou pracovní neschopností Ing. Ondry. Další roky se firma 

snaží svou finanční situaci vylepšit a úspěšně se dostala do intervalu 1-2, což naznačuje 

ne zcela dobrou finanční situaci, ale nelze s určitostí tvrdit, že by se dostali do 

bankrotu. Pozitivní je růst z 2006 na 2008 o 2,5. 

 

3.3.4.3 Taflerův bankrotní model 

tabulka 15: Taflerův bankrotní model, zdroj: (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

TTaaff lleerrůůvv  bbaannkkrr oottnníí  mmooddeell   
RRookkyy  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EBIT/krátkodobé závazky 0,39 0,36 0,14 -0,95 0,09 0,60 
OA/cizí kapitál 5,57 2,92 3,76 2,71 2,36 1,79 
Krát. závazky/aktiva 0,18 0,16 0,23 0,21 0,34 0,21 
Tržby/aktiva 0,89 0,12 2,67 0,07 0,04 0,02 
Taflerův bankrotní model 1,10 0,62 1,03 -0,10 0,42 0,59 
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Graf 10: Taflerův bankrotní model, zdroj: (vlastní zpracování) 

V tomto modelu jsou na rozdíl od předchozích použity pouze 4 ukazatele. I tady 

má každý ukazatel přiřazen jinou váhu přičemž za nejdůležitější se považuje první 

ukazatel. Hodnoty nad 0,3 naznačují na dobrou finanční situaci podniku. Mezi 0,2 – 0,3 

se jedná o neurčitou finanční situaci a hodnoty pod 0,2 ukazují na riziko bankrotu. 

Stejně jako u předchozích modelů ukazuje rok 2003 na velice dobrou finanční situaci 

firmy. V roce 2004 je zaznamenán menší pokles díky navýšení cizích zdrojů a snížení 

zisku oproti předchozímu roku. Nicméně je finanční situace v letech 2004 i 2005 velice 

dobrá. Rok 2006 zaznamenal pokles především díky malým tržbám z tohoto roku. 

Následující roky hodnoty opět stoupají a naznačují dobrou finanční situaci podniku.  

 

Podobně jako provedená FIA poukazují soustavy ukazatelů na problémy oblasti 

rentability a likvidity zejména v roce 2006. Tím ukazatele potvrzují výše uvedené 

analýzy 

 

. 

3.4 Shrnutí finanční analýzy 

Jednotlivé analýzy, které byly provedeny v kapitole (3.3) poskytují ucelený 

přehled o finanční situaci podniku. Z finanční analýzy firmy Finita, s.r.o. vyplývají tyto  

výsledky. 

Ze stavových ukazatelů podniku vyplývá, že podnik hospodaří se svým 

majetkem efektivně až na pohledávky, které jsou během analyzovaného období značně 
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vysoké. V důsledku toho neměla firma vždy dostatečné finanční prostředky na provoz 

podniku a byla nucena si vzít úvěry z banky.  

Kritické hodnoty nastaly roku 2006, což bylo zapříčiněno dlouhodobou (roční) 

pracovní neschopností pana Ing. Ondry, který se stará o chod firmy a získává nové 

zakázky pro projekční činnost firmy. Firma tím hodně ztratila, protože v jeho 

pracovních povinnostech ho nikdo nezastoupí. 

Rozdílové ukazatele naznačují problém s čistými pohotovými prostředky, kde se 

projevuje velká síla odběratele. Firma nemá dostatečné okamžité finanční prostředky, 

protože jsou vázány v nesplacených pohledávkách. Za zmínku stojí i rok 2007 u čistého 

peněžního majetku, kde byl značný nárůst zásob, především nedokončenou výrobou, 

opět způsobený nemocí Ing. Ondry.  

Poměrové ukazatele dokazují již zmíněný problém s velkou silou odběratele a 

závislosti celého chodu firmy na jednom člověku. Jsou to především ukazatele likvidity, 

rentability a aktivity. V ukazatelích rozdílových a ukazatelích likvidity se projevuje 

vysoká hodnota nesplacených pohledávek. Doba splácení těchto pohledávek se 

pohybuje v rozmezí jednoho měsíce až půl druhého roku. Ve výjimečných případech se 

pohledávka stala dokonce nedobytnou. Problém s rentabilitou je zapříčiněn 

několika faktory. Hlavním z nich je nízký výsledek hospodaření způsobený opět nemocí 

Ing. Ondry. Dále jsou hodnoty ovlivněny poměrem vlastního kapitálu k cizímu, kdy 

firma nedodržuje zlaté pravidlo financování a její vlastní kapitál značně převyšuje cizí 

zdroje, to značí, že má podnik kladnou finanční páku, proto by  v této oblasti využitím 

cizích zdrojů mohl zvýšit rentabilitu vlastního kapitálu. 

Ze soustav ukazatelů se dá nejlépe vyčíst, kde má firma největší nedostatky. 

Tyto hodnoty dále potvrzují jednotlivé analýzy. Nejnižší hodnoty u indexu IN01 

potvrzují problémy s rentabilitou a likviditou firmy. Stejně tak i hodnoty u Taflerova 

bankrotního modelu dokazují ty stejné problémy s rentabilitou a likviditou. Samotné 

analýzy těchto dvou ukazatelů nám domnělé problémy potvrdily.   
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4 Doporučení a návrhy 

Z celkové analýzy firmy Finita s.r.o. vyplývá, že firma v průběhu analyzované 

doby měla určité zásadní potíže, zejména v oblasti likvidity a rentability, které do 

budoucna mohou způsobit její bankrot. 

4.1 Závislost na majiteli  

Největší z těchto problémů je ten, že veškerá projekční činnost je závislá na Ing. 

Ondrovi. Pokud tento člověk není dlouhodobě k dispozici nebo nemůže delší dobu 

vykonávat svou práci jak tomu bylo v roce 2006, firma má okamžitě problémy 

s získáním nových a dokončením probíhajících zakázek a dostává se tak do problémů s 

rentabilitou. Řešení tohoto problému může být zaměstnáním nového kompetentního 

pracovníka, který by byl schopen zastoupit Ing. Ondru v jeho nepřítomnosti. Firma by 

tak nepřicházela o cenné zakázky a naopak by jich mohla zvládat více než doposud.  

4.2 Špatná platební morálka odběratelů 

Další problém je nárůst hodnoty pohledávek zapříčiněný dlouhou dobou obratu 

pohledávek, která je v roce 2008 zhruba 133 dní. Tato dlouhá doba je pro firmu velice 

neefektivní, protože váže její finanční zdroje v nezaplacených pohledávkách. Firma tak 

nemůže s těmito penězi disponovat. Navíc hrozí možnost, že se pohledávka stane 

nedobytnou a firma tak za své služby nedostane zaplaceno. Firmě bych proto doporučil 

aktivnější vymáhání svých pohledávek např. zasíláním upomínek, stanovením penále či 

úroků (0,5%) za opožděné placení, či využití faktoringu nebo skonta.  

Pokud by firma chtěla využít možností faktoringu, doporučil bych ji volit mezi 

dvěmi dobře známými faktoringovými společnostmi ČSOB factoring, a.s. a 

Transfinance, a.s.. Transfinance, a.s. nabízí odkup pohledávek za poplatek od 0,2-1% 

dle obratu a ČSOB factoring, a.s. od 0,2-1,4%, dle obratu. Pro přehlednost uvádím 

tabulku s příkladem. 

tabulka 16: Faktoring pro pohledávky roku 2008 

Pohledávky za rok 2008 - 1249 (v tis. K č) 
  ČSOB Transfinance 
Vyplacená částka 
ihned (v tis. Kč) 1124,1 999,2 
Náklady (v tis. Kč) 17,7 12,5 
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Z tabulky vyplývá, že pro firmu je výhodnější zaplatit více, aby dostala větší 

volné finanční prostředky. Musíme však vzít v potaz i to, že společnost ČSOB 

factoring, a.s. nabízí firmám odkup pohledávek pouze do 90% jejich nominální 

hodnoty, zatímco společnost Transfinance, a.s. 100%. 

 Další tabulka znázorňuje, jak bude vypadat situace ve firmě, kdyby své peníze 

neměla vázané v pohledávkách, ale měla je rovnou k dispozici. 

tabulka 17: Využití ČSOB factoringu, zdroj: (vlastní zpracování) 

ČSOB factoring 

ČPP (v tis. Kč) 788 

OL 3 
 

tabulka 18: Využití Transfinance, zdroj: (vlastní zpracování) 

Transfinance 
ČPP (v tis. Kč) 663 

OL 3 
 

Osobně bych doporučil faktoringovou společnost ČSOB factoring, a.s., od které 

dostane firma okamžitě o cca 100 tis. Kč více a může tak mít ihned k dispozici větší 

finanční majetek pro provoz a chod firmy. 

Skonto, neboli sleva (obvykle při hotovém placení nebo při zaplacení faktury před 

lhůtou splatnosti), by měla firma využít pro své odběratele, aby je tak motivovala 

formou slevy k splacení pohledávky včas. Jako slevu bych doporučil 7 % při zaplacení 

do 15 dnů a 3,5% při zaplacení do 30 dnů.  

Při neplacení bych také navrhoval určitou formu penalizace. Tady bych ale opatrný 

vzhledem k síle odběratelů, kteří by pak mohly přejít ke konkurenci.  

Zaplacením těchto pohledávek navíc firma získá finanční majetek, který  může 

využít při nutnosti náhlého splacení svých závazků. Zvýší se ji tedy hodnoty okamžité 

likvidity, které měla v roce 2008 nepříznivé. 

Pokud by měl podnik problémy s likviditou, může využít úvěr. Vzhledem k tomu, 

že podnik není zadlužený, nebyl by to pro podnik problém a navíc je kladná finanční 

páka, takže by se tak zvýšila rentabilita vlastního kapitálu. 
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4.3 Sledování FIA 

V tabulce níže je přehledně zobrazeno doporučení na sledování finanční analýzy 

z hlediska nejdůležitějších ukazatelů, poměru jejich kontroly a s čím jejich výsledky 

srovnávat. 

tabulka 19: Sledování FIA, zdroj: (vlastní zpracování) 

Ukazatel Jak často kontrolovat? S čím výsledky srovnávat? 

Soustava ukazatelů 

IN05 
Ročně Doporučené hodnoty 

Rozdílové ukazatele 

-Čistý pracovní kapitál 

-Čisté pracovní prostředky 

Měsíčně S měsíčními náklady 

Rentabilita 

-ROE 

-ROA 

-ROS 

Čtvrtletně S oborovými průměry 

Likvidita 

-Okamžitá likvidita 

-Běžná likvidita 

-Pohotová likvidita 

Měsíčně Doporučené hodnoty 

Zadluženost 

-Celková zadluženost 
Ročně Doporučené hodnoty 

Aktivita 

-Doba obratu pohledávek 

-Doba obratu zásob 

-Doba obratu závazků 

Čtvrtletně 
S oborovými průměry nebo 

konkurencí 
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4.4 Další návrhy 

Dále firmě doporučuji rozšíření klientely v zahraničí (především na Slovensku a v 

Rakousku). Protože se firma na českém trhu v projekčních pracích řadí mezi jedny z 

nejlepších, mohla by i v zahraničí získat cenné zakázky, které výrazně ovlivní její 

budoucí zisky. Tuto klientelu si může získat lepší marketingovou propagací, do které je 

nutné učinit investici. Především by měla vylepšit svoji webovou prezentaci, která byla 

v roce 2008 značně neefektivní. 



 68 

Závěr 
Cílem této práce bylo provést finanční analýzu firmy Finita, s.r.o. K této analýze 

jsem použil metody absolutních ukazatelů z rozvahy, rozdílových ukazatelů, 

poměrových ukazatelů a nakonec soustavy poměrových ukazatelů.  

K vytvoření této práce byly využity teoretické poznatky, shrnuté v kapitole 2 a 

informace, které byly poskytnuty firmou. Tyto informace se netýkaly pouze samotných 

financí firmy, ale i její celé vnitřní činnosti včetně hospodaření, kultury, strategií, atd.  

V teoretické části práce jsou detailně popsány jednotlivé použité metody 

finanční analýzy (SLEPTE, SWOT,..) a dále jsou zde popsány použité finanční 

ukazatele, včetně jejich účelů a vzorců pro výpočet. 

Praktická část se zabývá představením podniku, analýzou okolí a samotnou 

finanční analýzou. Tato analýza ukázala, že podnik má dlouhodobě problém s velikou 

silou odběratelů, kteří firmě včas neplatí. Firma má velkou část finančního majetku 

vázána v nesplacených pohledávkách, což má za následek problémy s likviditou  

podniku. Dalším problémem je závislost podniku na majiteli - Ing. Ondrovi, který 

podnik řídí, který vyústil do problémů s rentabilitou. Tato závislost se projevila v roce 

2006, kdy podnik prošel krizí kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti Ing. Ondry. Tato 

krize se projevuje i v roce 2007, ovšem na konci analyzované doby, tedy roku 2008 se 

podnik opět vzpamatoval a jeho výsledky se zlepšily. Kromě těchto problémů však 

firma nemá žádné vážné nedostatky, které by do budoucna způsobily její bankrot. 

Vyřešením nalezených problémů se zabývá návrhová část práce, kde navrhuji 

zaměstnat minimálně jednoho pracovníka navíc, který bude schopen Ing. Ondru  v jeho 

nepřítomnosti zastoupit. Jeho využití je i v případě, že by podnik rozšířil působnost na 

Slovensku. Problém s velikou silou odběratelů se dá vyřešit různými sankcemi 

odběratelů, penálem či faktoringem. Z porovnaných dvou firem byla vybrána společnost 

ČSOB factoring, a.s.. Pokud by firma jejich služeb využila, tak při výši pohledávek 

v roce 2008 budou náklady řádově 17 500 Kč a zlepší se tak ukazatel čistých peněžních 

prostředků z -336 000 Kč na 788 000 Kč a ukazatel okamžité likvidity z 0,18 na 3. 

Jinou variantou je využití sconta (7 % při zaplacení do 15 dnů a 3,5% při zaplacení do 

30 dnů). Dále navrhuji pravidelné zjišťování finančního stavu podniku pomocí 

vybraných ukazatelů.Kromě těchto návrhů firmě dále doporučuji investovat a vylepšit 

její marketingovou propagaci.     
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Seznam příloh 

Rozvaha za roky 2003-2008 ve zjednodušené formě (v tis. Kč) 
  Položky/Roky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
  Aktiva celkem  1 634 2 038 1 777 1 563 1774 1993 
A. Pohledávky za upsaný v.k. 0 0 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 0 37 12 0 0 479 
B. I. Dl.nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 
B. II. Dl.hmotný majetek 0 37 12 0 0 479 
B. III. Dl.finanční majetek 0 0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 1 626 1 985 1 558 1 444 1 756 1 506 
C. I. Zásoby 289 86 90 398 1055 184 
C. II. Dl. pohledávky 0 0 0 0 0 0 
C. III. Kr.pohledávky 1 219 1 834 1 188 1026 678 1249 
C. IV. Kr. finanční majetek 118 65 280 20 23 73 

D. I. Časové rozlišení 8 16 207 119 18 8 

  Pasiva celkem 1 634 2 038 1 777 1 563 1774 1993 
A. Vlastní kapitál 1 326 1 346 1 347 1 014 1 019 1 140 
A. I. Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 
A. II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 
A. III. Fondy ze zisku 10 10 10 10 10 10 
A. IV. HV min. let 1 151 1 215 1 236 1237 904 909 
A. V. HV běžného období 65 21 1 -333 5 121 
B. Cizí zdroje 292 679 414 533 743 839 
B. I. Rezervy 0 0 0 0 0 0 
B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 
B. III. Krátkodobé závazky 292 330 414 323 602 409 
B. IV. Bankovní úvěry 0 349 0 210 141 430 
C.I. Časové rozlišení 16 13 16 16 12 14 

Příloha 1: Rozvaha 2003-2008 ve zjednodušené formě 
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Výkaz zisku a ztrát 2003-2008 ve zjednodušené formě (v tis. Kč) 
  Položky/Roky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
I. Tržby za prodej zboží 1 449 254 4 743 113 73 36 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 018 237 3 184 98 57 28 

+ Obchodní marže 431 17 1 559 15 16 8 

II. Výkony 4 776 3 797 1 801 2 227 2739 3369 

B. Výkonová  spotřeba 3 513 1 591 1 011 915 1154 1164 

+ Přidaná hodnota 1 694 2 223 2 349 1 327 1601 2213 

C. Osobní náklady 1 483 1 934 2 177 1 622 1585 2063 

D. Daně a poplatky 10 7 8 4 6 9 

E. Odpisy 0 12 25 13 0 121 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 0 0 0 0 0 270 

F. Zůstatková cena prodaného dl. majetku 0 0 0 0 0 0 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek 2 10 31 -20 -20 22 

IV. Ostatní provozní výnosy 0 124 0 5 40 10 

H. Ostatní provozní náklady 85 264 50 20 18 34 

V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 114 120 58 -307 52 244 

X. Výnosové úroky 1 0 0 0 0 0 

N. Nákladové úroky 1 17 9 11 18 53 

XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 1 2 12 4 

O. Ostatní finanční náklady 18 24 34 17 41 74 

* Finanční výsledek hospodaření -18 -41 -42 -26 -14 -123 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 31 58 15 0 0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 65 21 1 -333 5 121 

*** HV za účetní období 65 21 1 -333 5 121 

**** HV před zdaněním 96 79 16 -333 5 121 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztrát 2003-2008 ve zjednodušené formě (v tis. Kč) 


