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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na návrh aplikace, která bude sloužit pro analýzu 

finančních ukazatelů. Aplikace umožňuje automatický výpočet finančních ukazatelů a 

provedení regresní analýzy. Dále umožňuje detailní analýzu vypočítaných finančních 

ukazatelů pomocí časových řad. 
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Abstract 

The diploma thesis focuses on the design of an application that will be used for the 

analysis of financial indicators. The application allows automatic calculation of financial 

indicators and regression analysis. It also allows a detailed analysis of calculated financial 

indicators using time series. 
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ÚVOD 

Sledování finančních ukazatelů podniku má velký význam při jeho řízení. Díky nim 

dokáže vedení společnosti lépe pochopit svoji finanční situaci a dostává tím zpětnou 

vazbu, zdali jejich rozhodnutí mělo pozitivní nebo negativní vliv na vývoj ukazatelů 

společnosti. Na základě této zpětné vazby lze zjistit, je-li potřeba provést nějaké změny 

anebo pokračovat beze změny. Na toto rozhodnutí muže mít vliv i znalost odhadu 

budoucího vývoje.  

Tato diplomová práce se zaměřuje na uplatnění matematických a statistických metod při 

vývoji aplikace, která bude sloužit, jako pomůcka pro finanční analýzu klientů 

společnosti DESEKT spol. s.r.o. Aplikace bude schopna vypočítat finanční ukazatele 

klienta a predikovat budoucí hodnotu finančního ukazatele.  

Aplikace může být využívána při konzultaci s klienty, popřípadě může být poskytnuta 

samotným klientům společnosti. 
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1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V této kapitole definuji cíl mojí diplomové práce a popíši metody, které budou využity 

pro jeho dosažení. 

 

1.1 Cíl práce 

Cílem práce je uplatnění vybraných matematických a statistických metod pro podporu 

vývoje software ve zvoleném podniku a vytvoření aplikace, která bude sloužit jako 

pomůcka pro analýzu vybraných finančních ukazatelů. 

 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Vytvořím aplikaci v Microsoft Excel (verze 16.0.12228.20072), za využití 

programovacího jazyka Visual Basic for Applications (verze 7.1.1096). V aplikaci si 

uživatel bude moct vybrat, pro kterého klienta se bude provádět analýza. Po vybrání 

klienta se do aplikace načtou jeho rozvahy a výkazy zisku a ztrát. Následně se vypočítají 

finanční ukazatelé a proběhne regresní analýza, která určí hodnotu finančního ukazatele 

na nadcházející rok. Uživatel bude moct podrobněji analyzovat vývoj ukazatele pomocí 

časových řad.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části se budu zabývat teoretickými poznatky, které využiji v dalších částech práce. 

První část teorie bude zaměřena na časové řady a regresní analýzu. Druhá část bude 

věnována finanční analýze, konktrétně finančním ukazatelům.  

 

2.1 Časové řady 

„Časovou řadou (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 

ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby 

věcná náplň ukazatele i jeho prostorového vymezení byly shodné v celém sledovaném 

časovém úseku“ (2, s. 114).  

 V ekonomii můžeme pomocí časových řad sledovat např. vývoj inflace, nezaměstnanosti 

a podobně (3, s. 246). 

 

2.1.1 Dělení časových řad 

Časové řady můžeme dělit z několika hledisek: 

• podle časového hlediska na intervalové a okamžikové časové řady, 

• z hlediska periodicity na krátkodobé a roční časové řady, 

• z hlediska způsobu vyjádření na časové řady naturálních a peněžních ukazatelů 

(2, s. 89). 

Intervalová časová řada 

Představuje řadu intervalového ukazatele, kde velikost ukazatele je závislá na délce 

intervalu, za který je sledován. U těchto typů ukazatelů je možné tvořit součty. Aby 

srovnání intervalových ukazatelů nebylo zkreslené, musí mít srovnávané ukazatelé stejně 

dlouhé intervaly. Proto nemůžeme srovnávat např. výrobu za leden a únor, protože únor 
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má méně dní než leden. Pro zajištění srovnatelnosti lze přepočítat všechna období na 

jednotkový časový interval. Nejvíce je využíváno očištění na kalendářní dny (3, s. 247).   

Očištění můžeme provést tak, že se nejdříve vypočítá průměrná délka měsíce (365/12 = 

30,42 dne), která se vynásobí hodnotou ukazatele v příslušném měsíci a poté vydělí 

počtem dnů v měsíci (1, s. 116). 

Okamžiková časová řada 

U tohoto druhu řad se ukazatelé vztahují k určitému okamžiku jako např. počet 

zaměstnanců k poslednímu dni v měsíci, proto sčítání hodnot okamžikových ukazatelů 

nemá reálný smysl (3, s. 248). 

Krátkodobé a roční časové řady 

Pokud má časová řada periodicitu kratší než 1 rok, tak je časová řada krátkodobá. 

Periodicita představuje časové rozpětí mezi rozhodnými okamžiky, pokud mluvíme o 

okamžikových řadách nebo délku období u intervalových časových řad (2, s. 91). 

U ročních časových řad je periodicita minimálně roční (3, s. 249). 

Časové řady naturálních a peněžních ukazatelů 

Jelikož ukazatelé, které jsou vyjádřeny v naturálních jednotkách mají menší vypovídající 

schopnosti, než ukazatelé vyjádřeny v peněžních jednotkách tak většina podstatných 

ekonomických časových řad je tvořena peněžními ukazateli (3, s. 251). 

 

2.1.2 Charakteristiky časových řad 

Při výpočtu charakteristik časových řad budeme hodnoty v časových okamžicích nebo 

intervalech ti, kde i = 1, 2, 3, …, n, označovat yi. Dále budeme předpokládat, že hodnoty 

yi nejsou záporné a intervaly mezi sousedními časovými okamžiky nebo středy časových 

intervalů jsou stejně dlouhé (1, s. 117).  

 



 

15 

 

Průměr intervalové řady 

Představuje aritmetický průměr hodnot časové řady v jednotlivých intervalech, který 

značíme 𝑦 (1, s. 117). Počítá se pomocí následujícího vzorce: 

 
𝑦 =  

1

𝑛
 ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 . (2.1) 

Průměr okamžikové časové řady 

Stejně jako u intervalové časové řady je průměr okamžikové časové řady značen 𝑦. 

Nazýváme ho chronologickým průměrem, ale pokud jsou vzdálenosti mezi jednotlivými 

časovými okamžiky stejně dlouhé, tak se mu říká nevážený chronologický průměr (1, s. 

117). Je dán vzorcem: 

 

𝑦 =  
1

𝑛 − 1
[
𝑦1

2
+ ∑ 𝑦𝑖 +

𝑦𝑛

2

𝑛−1

𝑖=2

] . (2.2) 

První diference 

„První diference vyjadřují přírůstek hodnoty časové řady, tedy o kolik se změnila její 

hodnota v určitém okamžiku, resp. období oproti určitému okamžiku, resp. období 

bezprostředně předcházejícímu“ (1, s. 119). 

Jestliže se první diference pohybuje kolem konstanty, tak můžeme předpokládat, že 

časová řada má lineární trend a její vývoj můžeme popsat pomocí přímky (1, s. 119). 

Vzorec pro výpočet první diference: 

 𝑑1
 

𝑖(𝑦) = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1, 𝑖 = 2,3, . . . , 𝑛. (2.3) 

Průměr prvních diferencí 

Udává průměrnou změnu hodnoty časové řady a značí se 𝑑1
 

𝑖(𝑦) (1, s. 119). Získáme ho 

pomocí následujícího vzorce: 
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𝑑1
 

𝑖(𝑦) =  
1

𝑛 − 1
 ∑ 𝑑1

 
𝑖(𝑦)

𝑛

𝑖=2

=
𝑦𝑛 − 𝑦1

𝑛 − 1
 . (2.4) 

Koeficient růstu 

„Koeficient růstu vyjadřuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém okamžiku, 

resp. období oproti určitému okamžiku, resp. období bezprostředně předcházejícímu“ (1, 

s. 119).  

Pokud se koeficienty růstu časové řady pohybují kolem konstanty, tak lze z toho odvodit, 

že trend vývoje časové řady lze popsat pomocí exponenciální funkce (1, s. 119). 

Koeficient růstu značíme 𝑘𝑖(𝑦) (1, s. 119). A je dán vzorcem:  

 𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
 , 𝑖 = 2, 3, . . . , 𝑛. (2.5) 

Průměrný koeficient růstu 

Vychází z koeficientu růstu a udává nám, jaká je průměrná změna koeficientu růstu. 

Značí se 𝑘(𝑦) a vypočítá se jako geometrický průměr pomocí následujícího vzorce (1, s. 

119). 

 

𝑘(𝑦) = √∏ 𝑘𝑖(𝑦)

𝑛

𝑖=2

𝑛−1

= √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1
 . (2.6) 

 

2.1.3 Dekompozice časových řad 

Hodnoty časové řady lze dekomponovat na více složek. Pokud se jedná o aditivní 

dekompozici, můžeme hodnoty 𝑦𝑖 časové řady vyjádřit součtem  
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 𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑒𝑖, 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛, (2.7) 

kde jednotlivé složky představují: 

• složku trendovou 𝑇𝑖, 

• složku cyklickou 𝐶𝑖, 

• složku sezónní 𝑆𝑖, 

• složku náhodnou 𝑒𝑖 (1, s. 122). 

Trendová složka 

„Trendem rozumíme hlavní tendenci dlouhodobého vývoje hodnot analyzovaného 

ukazatele v čase“ (3, s. 254). 

Trend můžeme rozdělit na rostoucí, klesající a konstantní. O konstantním trendu 

hovoříme, když hodnoty ukazatele časové řady kolísají kolem určité hodnoty během 

sledovaného období (2, s. 95-96). 

Cyklická složka 

„Cyklickou složkou rozumíme kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého vývoje 

s délkou vlny delší než jeden rok“ (2, s. 96). 

Někdy není brána jako samostatná složka časové řady, ale jako součást trendové složky, 

která vystihuje střednědobou tendenci vývoje a má převážně oscilační charakter 

s neznámou, obvykle proměnlivou periodou (3, s. 255). 

Sezónní složka 

Představuje periodické změny v časové řadě, které se každoročně opakují a periodicita 

nepřekračuje jeden kalendářní rok. Příčinou sezónních změn může být například střídání 

ročního období, což má za následek změnu objemu sezónního prodeje v obchodě během 

roku (1, s. 123). 

 



 

18 

 

Náhodná složka          

Je to složka časové řady, která nám zůstane po odstranění trendové, cyklické a sezónní 

složky. Je vytvářena náhodnými výkyvy v průběhu časové řady (1, s. 123). 

 

2.1.4 Popis trendu pomocí regresní analýzy 

Pro popis vývoje časové řady se nejvíce využívá regresní analýza, protože umožňuje 

vyrovnat data časové řady a také předpovídat budoucí vývoj časové řady. U regresní 

analýzy se předpokládá, že můžeme analyzovanou časovou řadu dekomponovat na 

trendovou a reziduální část (1, s. 124). To lze vyjádřit jako: 

 𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝑒𝑖, 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛. (2.8) 

 

2.2 Regresní analýza 

Je využívána pro zkoumání závislostí více jak dvou číselných proměnných. Představuje 

souhrn statistických metod a postupů, které se využívají k odhadu hodnot nebo středních 

hodnot nějaké proměnné, jež jsou shodné s danými hodnotami jedné či více 

vysvětlujících proměnných (2, s. 44).  

Regresní analýzu můžeme využít například, když máme prodejce, který má prodejny ve 

více městech a chceme zjistit, jak je velikost tržeb prodejny závislá na počtu obyvatel 

města. Tuto úlohu můžeme následovně formulovat: Měříme nebo pozorujeme hodnoty 

závislé proměnné y (neboli vysvětlované proměnné), při daných hodnotách nezávislé 

proměnné x (neboli vysvětlující proměnné). Poté získáme n dvojic (xi, yi), přičemž 

musíme mít více jak 2 dvojce. Při pozorování se mohou vyskytnout náhodné vlivy, 

nazývané „šum“, které způsobí, že při stanovené hodnotě x získáme u každého 

pozorování jinou hodnotu y. Z toho vyplývá, že y se chová jako náhodná veličina a 

značíme ji Y. Šum má tedy vliv na závislost mezi x a y, značíme ho proto e, což 
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představuje vliv náhodných a neuvažovaných činitelů. Uvažujeme, že střední hodnota e 

se rovná nule (E(e) = 0) (1, s. 79). 

 „Abychom závislost náhodné veličiny Y na proměnné x vyjádřili, zavedeme podmíněnou 

střední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x, označenou E(Y|x), a položíme ji rovnu 

vhodně zvolené funkci, kterou označíme ƞ(x; β1, β2, . . ., βp), pro niž budeme někdy 

používat stručné označení ƞ(x)“ (1, s. 79).      

Vztah mezi E(Y|x) a ƞ(x) je následující: 

 𝐸(𝑌|𝑥) = ƞ(𝑥; 𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑝). (2.9) 

Funkce ƞ(x; β1, β2, . . ., βp) představuje regresní funkci a je funkcí x. β1, β2, . . ., βp, kde   p 

≥ 1, představují regresní koeficienty. Když stanovíme funkci ƞ(x) pro zadaná data, tak 

jsme je tzv. vyrovnali regresní funkcí (1, s.79). 

 

2.2.1 Lineární regresní funkce  

Mezi lineární regresní funkce můžeme zařadit: přímkovou regresi, parabolickou regresi, 

polynomickou regresi p-tého stupně, hyperbolickou regresi a logaritmickou regresi (3, s. 

185). 

Přímková regrese 

Její tvar je: 

 𝐸(𝑌|𝑥) = ƞ(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 . (2.10) 

Musíme určit odhady koeficientů 𝛽1 a 𝛽2, které značíme b1 a b2, za využití metody 

nejmenších čtverců. Díky této metodě minimalizujeme funkci 𝑆(𝑏1, 𝑏2) (1, s. 80). Která 

je vyjádřena jako: 
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𝑆(𝑏1, 𝑏2) = ∑(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

. (2.11) 

„Funkce 𝑆(𝑏1, 𝑏2) je tedy rovna součtu kvadrátu odchylek naměřených hodnoty yi od 

hodnot ƞi = ƞ(xi) = b1 + b2xi na regresní přímce“ (1, s.80). 

Odhady b1 a b2 parametrů 𝛽1 a 𝛽2 získáme výpočtem první parciální derivace funkce 

𝑆(𝑏1, 𝑏2) a následně parciální derivace dáme rovny nule (1, s. 81). Dostaneme následující 

rovnice: 

 

𝜕𝑆

𝜕𝑏1
= ∑ 2(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖) ∗ (−1) = 0,

𝑛

𝑖=1

 

𝜕𝑆

𝜕𝑏2
= ∑ 2(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖) ∗ (−𝑥𝑖) = 0.

𝑛

𝑖=1

 

(2.12) 

Po úpravě rovnic (2.12) dostaneme: 

 
𝑛 ∗ 𝑏1 +  ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑏2 = ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

, 

∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑏1

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑏2

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

(2.13) 

z této soustavy normálních rovnic můžeme získat parametry b1 a b2, když využijeme 

jednu z metod pro řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých (1, s. 81). 

Nebo pomocí následujících vzorců: 

 
𝑏2 =

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛�̅�2𝑛

𝑖=1

 , 𝑏1 = �̅� − 𝑏2�̅�, (2.14) 

kde �̅� a �̅� představují výběrové průměry (1, s. 81). A vypočítáme je pomocí těchto vzorců: 
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�̅� =  

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 , �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

. (2.15) 

Odhad regresní přímky: 

 ƞ̂(𝑥) =  𝑏1 + 𝑏2𝑥. (2.16) 

 

 

Parabolická regrese 

Vzorec funkce: 

 𝜂 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥2. (2.17) 

Pro odhad koeficientů 𝛽0, 𝛽1 a 𝛽2 využijeme metodu nejmenších čtverců (3, s. 191). Ta 

má po dosazení následující tvar: 

 ∑ 𝜀𝑖
2 = ∑(𝑦𝑖 − 𝛽0 − 𝛽1𝑥𝑖 − 𝛽2𝑥𝑖)

2 … min.  (2.18) 

Poté se vypočítá první parciální derivace funkce (2.18) podle 𝛽0,  𝛽1 a 𝛽2. Místo 𝛽𝑗 dáme 

jejich odhady bj a dáme parciální derivaci rovnu nule. Následně upravíme rovnice a 

získáme soustavu 3 normálních rovnic, kterou když vyřešíme, dostaneme odhady 

koeficientů 𝛽0, 𝛽1 a 𝛽2 (3, s.191). Soustava normálních rovnic: 

 ∑ 𝑦𝑖 = 𝑛𝑏0 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑏2 ∑ 𝑥𝑖
2, 

∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖 = 𝑏0 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖
2 + 𝑏2 ∑ 𝑥𝑖

3, 

∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖
2 = 𝑏0 ∑ 𝑥𝑖

2 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖
3 + 𝑏2 ∑ 𝑥𝑖

4. 

(2.19) 
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Polynomická regrese 

Vzorec funkce: 

 𝜂 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥2+. . . +𝛽𝑝𝑥𝑝 . (2.20) 

Pokud budeme postupovat stejným způsobem, jak u parabolické regrese dostaneme 

následující tvar: 

 ∑ 𝑦𝑖 = 𝑛𝑏0 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖 +. . . +𝑏𝑝 ∑ 𝑥𝑖
𝑝

, 

∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖 = 𝑏0 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖
2 +. . . +𝑏𝑝 ∑ 𝑥𝑖

𝑝+1
, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,  

∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖
𝑝

= 𝑏0 ∑ 𝑥𝑖
𝑝

+ 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖
𝑝+1

+. . . +𝑏𝑝 ∑ 𝑥𝑖
2𝑝

, 

(2.21) 

v praktických příkladech se většinou vyskytují polynomy nejvýše 3. až 4. stupně (3, s. 

194-195).  

Hyperbolická regrese 

Má tvar: 

 
𝜂 =  𝛽0 +

𝛽1

𝑥
 . (2.22) 

Soustava normálních rovnic: 

 
∑ 𝑦𝑖 = 𝑛𝑏0 + 𝑏1 ∑

1

𝑥𝑖
 , 

∑
𝑦𝑖

𝑥𝑖
= 𝑏0 ∑

1

𝑥𝑖
+ 𝑏1 ∑

1

𝑥𝑖
2 . 

(2.23) 



 

23 

 

Vzorce pro výpočet 𝑏0 a 𝑏1: 

 

𝑏0 =

∑ 𝑦𝑖 ∑
1

𝑥𝑖
2 − ∑

1
𝑥𝑖

∑
𝑦𝑖

𝑥𝑖

𝑛 ∑
1

𝑥𝑖
2 − (∑

1
𝑥𝑖

)
2  , 

𝑏1 =

𝑛 ∑
𝑦𝑖

𝑥𝑖
− ∑ 𝑦𝑖 ∑

1
𝑥𝑖

2

𝑛 ∑
1

𝑥𝑖
2 − (∑

1
𝑥𝑖

)
2  . 

(2.24) 

 

Logaritmická regrese 

Její funkce má následující tvar: 

 𝜂 = 𝛽0 + 𝛽1 log 𝑥 .  (2.25) 

Normální rovnice: 

 ∑ 𝑦𝑖 = 𝑛𝑏0 + 𝑏1 ∑ log 𝑥𝑖 , 

∑ 𝑦𝑖 log 𝑥𝑖 = 𝑏0 ∑ log 𝑥𝑖 + 𝑏1 ∑ log2 𝑥𝑖 . 

(2.26) 

 

2.2.2 Linearizovatelné funkce 

„Říkáme, že nelineární regresní funkce ƞ(x, β) je linearizovatelná, jestliže vhodnou 

transformací dostaneme funkci, která na svých regresních koeficientech závisí lineárně“ 

(1, s. 104). 

Pro zjištění regresních parametrů a dalších charakteristik této linearizované funkce 

můžeme například využít regresní přímku. Poté za požití zpětné transformace 
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z obdržených výsledků získáme odhady parametrů a dalších charakteristik pro nelineární 

model (1, s. 105).  

 

2.2.3 Nelinearizovatelné funkce 

Mezi tyto funkce řadíme modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a 

Gompertzovu křivku. Převážně se využívají u časových řad, které popisují ekonomické 

děje (1, s. 107). 

Modifikovaný exponenciální trend má následující funkci: 

 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥  , (2.27) 

a využívá se, když je regresní funkce shora nebo zdola ohraničená (1, s. 107). 

Funkce logistického trendu má tvar: 

 
𝜂(𝑥) =

1

𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥  . (2.28) 

„Logistický trend má inflexi (v inflexním bodě se průběh jeho křivky mění z polohy nad 

tečnou na polohu pod tečnou, resp. naopak) a je shora i zdola ohraničen. Řadíme jej mezi 

tzv. S-křivky symetrické kolem inflexního bodu“ (1, s. 107). 

Gompertzova křivka je dána jako: 

 𝜂(𝑥) = 𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥

 . (2.29) 

„Gompertzova křivka má inflexi a je shora i zdola ohraničená. Řadíme ji mezi tzv. S-

křivky nesymetrické kolem inflexního bodu“ (1, s. 108).  

U modifikovaného exponenciálního trendu vypočítáme odhady parametrů 𝛽1, 𝛽2 a 𝛽3 

následovně: 
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𝑏3 = [
𝑆3 − 𝑆2

𝑆2 − 𝑆1
]

1
𝑚ℎ

 , 

𝑏2=(𝑆2 − 𝑆1)
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1(𝑏3

𝑚ℎ − 1)
2 , 

𝑏1 =
1

𝑚
⌈𝑆1 − 𝑏2𝑏3

𝑥1
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1 − 𝑏3
ℎ

⌉, 

 

(2.30) 

kde 𝑆1, 𝑆2 a 𝑆3 vypočítáme pomocí následujících vzorců: 

 

𝑆1 = ∑ 𝑦𝑖

𝑚

𝑖=1

, 𝑆2 = ∑ 𝑦𝑖

2𝑚

𝑖=𝑚+1

 , 𝑆3 =  ∑ 𝑦𝑖

3𝑚

𝑖=2𝑚+1

   (2.31) 

V případě, že je 𝑏3 záporné, tak se v dalších výpočtech používá jeho absolutní hodnota. 

U logistického trendu a Gompertzovy křivky se odhady parametrů 𝛽1, 𝛽2 a 𝛽3 vypočítají 

pomocí vzorců (2.30) a (2.31), akorát v případě logistického trendu nahradíme u 𝑆1, 𝑆2 a 

𝑆3 hodnotu yi hodnotou 1/yi a v případě Gompertzovy křivky nahradíme yi hodnotou           

ln yi (1, s. 109). 

 

2.2.4 Volba regresní funkce 

Součástí regresní analýzy je i posouzení, jestli námi vybraná regresní funkce je vhodná 

pro vyrovnání dat. Pro posouzení, jak „dobře“ námi vybraná regresní funkce vystihuje 

funkční závislost mezi vysvětlující a vysvětlovanou proměnou se využívá index 

determinace, značený 𝐼2 , který je vyjádřen vzorcem (2.32) (1, s. 102). 

 
𝐼2 = 1 − ∑(𝑦𝑖 − ƞ̂𝑖)2

𝑛

𝑖=1

/ ∑(𝑦𝑖 − �̅�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 (2.32) 
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2.3 Finanční ukazatelé 

Finanční ukazatelé představují nástroje, které se využívají pro jednoduchou finanční 

analýzu. Díky nim jsme schopni posoudit finanční zdraví firmy (4, s. 11).    

 

2.3.1 Ukazatele likvidity 

„Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatelé likvidity v podstatě 

poměřují to, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel)“ (5, s. 

91). 

Mezi ukazatele likvidity patří okamžitá, pohotová a běžná likvidita. Zařadit k nim 

můžeme také ukazatele čistého pracovního kapitálu (4, s. 55-57). 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

 
𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐷𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
  (2.33) 

K výpočtu se používají jen nejlikvidnější položky rozvahy. Mezi pohotové platební 

prostředky patří peníze na pokladně a na účtech, volně obchodovatelné cenné papíry a 

šeky. Některé teorie pro výpočet používají jen peníze v hotovosti a peníze na bankovních 

účtech, aby byla zajištěna nejvyšší likvidnost. Dluhy s okamžitou splatností jsou složeny 

z krátkodobých dluhů, běžných bankovních úvěrů a krátkodobé finanční výpomoci (4, s. 

55). 

Doporučené hodnoty jsou 0,2-0,5 (5, s. 92). 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

 
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =

(𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
  (2.34) 

Doporučené hodnoty jsou 1-1,5 (5, s. 92). 
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Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

 
𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
  (2.35) 

Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou 1,5-2,5. Pokud jsou hodnoty vysoké, tak 

to ukazuje na špatné využívání finančních prostředků (5, s. 92). 

Čistý pracovní kapitál 

 Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦. (2.36) 

Ze složení tohoto ukazatele můžeme říct, že se nejvíce podobá běžné likviditě. 

Představuje, kolik krátkodobého majetku je financováno pomocí dlouhodobých 

finančních zdrojů (4. s. 57). 

 

2.3.2 Ukazatele rentability 

„Rentabilita (též výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu“ (4, s. 57). 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =

𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 (2.37) 

Za zisk můžeme dosadit různé formy výsledků hospodaření. Pokud chceme vypočítat 

ziskovou marži, tak za zisk je potřeba dosadit výsledek hospodaření po zdanění (4, s. 62-

63). 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

 
𝑅𝑂𝐴 =

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.38) 
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ROA nám udává, jakou má podnik produkční sílu. Abychom odstranily vliv zadlužení a 

daňového zatížení při výpočtu výkonosti podniku, tak v čitateli dosadíme EBIT (5, s. 99). 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 
𝑅𝑂𝐸 =

Čí𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (2.39) 

Pomocí ROE můžeme vypočítat jaká je výnosnost vloženého kapitálu (5, s. 100). 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

 
𝑅𝑂𝐶𝐸 =

𝑍𝑖𝑠𝑘

(𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 + 𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙)
 (2.40) 

ROCE udává, jak efektivně podnik hospodaří, protože díky němu jsme schopni vypočítat 

jaké je zhodnocení aktiv podniku, které jsou financovány, jak vlastním, tak i cizím 

dlouhodobým kapitálem (4, s. 60). 

 

2.3.3 Ukazatele zadluženosti 

„Pojem zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování aktiv ve své 

činnosti cizí zdroje, tedy dluh“ (4, s. 64). 

Celková zadluženost 

 
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =

𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 (2.41) 

Její hodnoty by měly být v rozmezí 30-60 %, ale musí se brát ohled v jakém odvětví se 

společnost nachází a jak je schopen hradit své dluhy (5, s. 85-86). 
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Koeficient samofinancování 

 
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎𝑐𝑜𝑣á𝑛í =

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.42) 

Udává, jak velká část aktiv je hrazena z peněz akcionářů (4, s. 65). 

Úrokové krytí 

 
Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
  (2.43) 

Tento ukazatel představuje, kolikrát zisk převyšuje úroky (4, s. 65). 

 

2.3.4 Ukazatele aktivity 

„Ukazatelé aktivity měří schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky 

a vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv“ (4, s. 67). 

Obrat aktiv 

 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (2.44) 

Vyjadřuje počet obratů aktiv za 1 rok. Na základě tohoto ukazatele jsme schopni určit, 

jak efektivně jsou využívaná aktiva. Měl by dosahoval alespoň hodnoty 1 (6). 

Obrat stálých aktiv 

 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(2.45) 

Vyjadřuje, jak efektivně jsou využívána stálá aktiva ve společnosti. Také jsme schopni 

z tohoto vzorce určit, jakou výši tržeb je schopna společnost dosáhnout z 1 Kč stálých 

aktiv (7). 
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Doba obratu aktiv 

 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

(2.46) 

„Udává průměrný počet dnů, po něž jsou celková aktiva vázány v podnikání do doby 

jejich spotřeby“ (7). 

Doba obratu zásob 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 (2.47) 

Doba obratu zásob představuje dobu, po kterou jsou oběžná aktiva vázána v podobě zásob 

(4, s. 67). 

Doba obratu pohledávek 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 (2.48) 

Doba obratu pohledávek představuje dobu, po kterou je majetek podniku vázán v podobě 

pohledávek, tedy za jakou dobu jsou pohledávky v průměru splaceny (4, s. 67). 

Doba obratu závazků 

 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 (2.49) 

Doba obratu závazků vyjadřuje, jak dlouho trvá firmě splatit své závazky (4, s. 67-68). 

 

2.3.5 Provozní ukazatelé 

„Provozní (výrobní) ukazatele se používají při analýze základních aktivit firmy. Opírají 

se o tokové veličiny – zejména o náklady“ (8, s. 134). 
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Mzdová produktivita 

 𝑀𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑚𝑧𝑑𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
 

(2.50) 

Mzdová produktivita vyjadřuje, kolik přidané hodnoty připadaná na 1 korunu mzdových 

nákladů (8, s. 135). 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝐷𝐻𝑀 =
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

(2.51) 

Produktivita DHM udává, jak velké množství výnosů připadá na 1 korunu vloženou do 

DHM (8, s. 135).  

Nákladovost výnosů 

 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑣ý𝑛𝑜𝑠ů =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦
 

(2.52) 

„Tento ukazatel vyjadřuje zatížení výnosů (tržeb) firmy celkovými náklady“ (8, s. 135).  

Osobní náklady k přidané hodnotě 

 𝑂𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑘 𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡ě =
𝑜𝑠𝑜𝑏𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑝ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
 

(2.53) 

 

2.3.6 Bankrotní modely 

„Bankrotní modely slouží k předpovědi finančních problémů podniku nebo dokonce 

k predikci ohrožení budoucím bankrotem“ (9, s. 83) 

 



 

32 

 

Altmanův model 

Pokud není podnik veřejně obchodovatelný na burze, tak má Altmanův model tvar, který 

je uveden ve vzorci (2.50) (4, s. 78). 

 

𝑍 = 0,7171
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦)

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

+ 0,847
𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑉𝐻

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

+ 3,107
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

+ 0,42
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

+ 0,998
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

(2.54) 

Pokud je Z <1,2, tak je podnik na pásmu bankrotu. Když je hodnota Z >2,9, tak se 

společnost nachází v pásmu prosperity. V případě, že se Z nachází mezi 1,2 až 2,9, tak je 

podnik v šedé zóně (4, s. 78). 

Index IN05 

 

𝐼𝑁05 = 0,13
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
+ 0,04

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

+ 3,97
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

+ 0,21
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚

+ 0,09
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

(2.55) 

Pokud je hodnota IN05 větší nebo rovno 1,6, tak je podnik bonitní. Jestliže se hodnota 

nachází v otevřeném intervalu od 0,9 do 1,6, tak je v šedé zóně. Když je hodnota menší 

nebo rovno 0,9, tak je podnik bankrotní (9, s.96). 
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2.3.7 Absolutní finanční ukazatelé 

Pro hodnocení absolutních ukazatelů se standartně využívá horizontální a vertikální 

analýza (10, s. 217). 

Horizontální analýza 

„Horizontální analýza se zabývá porovnáním změn položek jednotlivých výkazů v časové 

posloupnosti“ (5, s. 68). 

 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡 − 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑡−1 (2.56) 

Vertikální analýza 

Vyjadřuje procentní podíl ke zvolené základně. Pro analýzu rozvahy se využívají celková 

aktiva (pasiva), jako základna pro výpočet. U výkazu zisku a ztrát se využívají celkové 

výnosy nebo celkové náklady (5, s. 68).  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU 

V této části se budu zabývat analýzou společnosti DESEKT spol. s.r.o. Nejdříve popíši 

hardwarové a softwarové vybavení společnosti. Poté se budu zabývat procesem finanční 

analýzy.   

 

3.1 Představení společnosti 

Název: DESEKT spol. s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 25669273 

Datum vzniku: 25.5.1998 

Sídlo: Václavské náměstí 834/17, Nové Město,11000 Praha  

Počet zaměstnanců: 5 

 

3.1.1 O společnosti 

DESEKT spol. s.r.o. poskytuje účetní služby klientům z celé České republiky. Jejími 

klienty jsou fyzické osoby nebo menší právnické osoby. 

Mezi poskytované účetní služby patří: 

• zpracování dokladů, 

• sestavení účetní závěrky, 

• sestavení daňových přiznání fyzických a právnických osob, 

• sestavení ročního přehledu na zdravotní pojišťovny a správu sociálního 

zabezpečení. 
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3.1.2 Organizační struktura 

Jednatel

Účetní

 

Obrázek č. 1: Organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.2 Analýza hardware 

Jelikož se jedná o malou společnost, tak nemají rozsáhlou síťovou infrastrukturu. Síť je 

složena z routeru, switche, koncových stanic (5x stolní PC), síťové tiskárny a malého 

datového uložiště sloužící pro zálohu dat.  

 

 

Obrázek č. 2: Schéma sítě (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3 Analýza software 

Účetní využívají pro práci stolní počítač, na kterém je nainstalovaný operační systém 

Windows 10. 

Software, který účetní potřebují pro práci, jsem rozdělit do dvou skupin. Na účetní 

software a ostatní software. 

 

3.3.1   Účetní software 

Ve společnosti jsou využívány následující účetní programy: 

• PAP, 

• MRP, 

• ÚČTO. 

PAP 

Tento software slouží pro podvojné účetnictví a je využíván všemi účetními.  

Slouží k zaúčtování: 

• vydaných faktur (evidence pohledávek), 

• přijatých faktur (evidence závazků), 

• bankovních výpisů, 

• pokladních dokladů, 

• nákupů přes platební karty,  

• interních dokladů, 

• mezd atd. 

Všechny předchozí operace jsou zaznamenány v účetním deníku. Uživatelské prostřední 

můžeme vidět na následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 3: Účetní program PAP (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

MRP 

Tento účetní software je ve společnosti využíván pouze pro evidenci skladového 

hospodářství. Na následujícím obrázku lze vidět uživatelské prostředí. 

 

 

Obrázek č. 4: Účetní program MRP (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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ÚČTO 

Tento software využívají účetní v případě, že jejich klient vede daňovou evidenci, tedy 

pro jednoduché účetnictví. 

Slouží k: 

• zaúčtování přijatých a vydaných faktur, 

• zaúčtování bankovních výpisů, 

• zaúčtování pokladních dokladů, 

• evidenci majetku. 

 

 

Obrázek č. 5: Účetní program ÚČTO (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.2 Ostatní software 

Mezi ostatní software jsem zařadil programy, které neslouží k účtování, ale jsou během 

tohoto procesu využívány. Mezi tento software patří Microsoft Excel, Microsoft Word a 

FORM studio. 
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FORM Studio 

Tento program slouží pro vytváření různých druhů formulářů (viz obrázek č. 6). Ve 

společnosti je využíván například pro vytváření daňového přiznání. Software umožňuje 

vytvořený formulář vyexportovat do různých typů souborů. Účetní využívají soubory ve 

formátu PDF a XML. Soubor XML využívají pro podání přiznání na příslušný úřad přes 

datovou schránku. Soubor PDF účetní využívají pro archivaci formuláře, kdy soubor 

vloží do složky klienta v PC a také soubor vytisknou a založí do fyzické složky klienta 

k ostatním dokladům. 

 

 

Obrázek č. 6: Formuláře ve FORM Studio (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.4 Finanční analýza 

V této části se nejdříve budu zabývat, jak v současné době probíhá proces finanční 

analýzy. Následně popíši, jak účetní mohu získat výkazy z účetního programu a v jaké 

jsou podobě. Na konci kapitoly se budu věnovat nedostatkům v procesu finanční analýzy. 

 

3.4.1 Popis procesu 

Na začátku procesu musí účetní ověřit, jestli jsou vyexportované rozvahy a výkazy zisku 

a ztrát za období, za které chce provádět finanční analýzu klienta. V případě, že nějaká 

rozvaha nebo výkaz zisku a ztrát chybí, musí je vyexportovat z účetního systému PAP. 

Jelikož export rozvahy nebo výkazu zisku a ztrát je v analytické podobě (obsahuje 

syntetické a analytické účty, které byly využity pro účtování klienta), musí z nich účetní 

sestavit rozvahu nebo výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu. 

Jakmile má účetní všechny výkazy, tak otevře excelový sešit určený pro finanční analýzu 

a přepíše hodnoty z rozvah a výkazu zisků a ztrát do tohoto sešitu. Následně lze provádět 

finanční analýza.   

EPC diagram procesu 

EPC diagram procesu, který byl popsán na začátku kapitoly, je zobrazen na následujícím 

obrázku č. 7. 
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Zahájení procesu 
finanční analýzy

Ověření, jestli jsou 
vyexportovány 

potřebné rozvahy a 
vzz

XOR
Potřebné rozvahy a 

vzz jsou 
vyexportované

Chybí potřebný 
účetní výkaz

Export rozvahy 
nebo výkazu zisku a 

ztrát

Sestavení rozvahy 
nebo výkazu zisku a 

ztrát v plném 
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Obrázek č. 7: EPC diagram-proces finanční analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Excelový sešit pro výpočet finanční analýzy 

Na následujícím obrázku č. 8 je zobrazen excelový sešit, který slouží pro finanční 

analýzu. V levé části je tabulka, do které se přepisují účetní výkazy. Do tabulky je možné 

přepsat výkazy maximálně za 3 účetní období. Vedle tabulky s výkazy se nachází tabulky 

pro finanční ukazatele, které jsou automaticky vypočteny se zadaných výkazů.   

 

 

Obrázek č. 8: Současný excelový soubor pro finanční analýzu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.4.2 Export účetních výkazů 

Jak jsem již dříve zmínil, tak podvojné účetnictví klientů je vedeno v účetním softwaru 

PAP. Takže pokud chce účetní vyexportovat účetní výkazy, musí využít tento software.  

Export je možný pouze do souboru ve formátu DBF. Soubor v tomto formátu mohu 

otevřít například v programu Microsoft Excel.  

Na obrázku č. 9 lze vidět, co všechno umožňuje PAP vyexportovat.  
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Obrázek č. 9: Přehled možných exportů z programu PAP (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro finanční analýzu je potřeba export rozvahy a výkazu zisku ztrát.  

Export rozvahy 

Pro export musí účetní vybrat export rozvahy a zvolit, k jakému dni má být rozvaha 

sestavena (viz obrázek č. 10). Aby byla za celé účetní období, je potřeba zvolit k 31. 

prosinci. Po zvolení, k jakému dni má být export proveden, dojde k exportu rozvahy. 
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Obrázek č. 10: Export rozvahy z PAP (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Export výkazu zisku a ztrát 

Pro export musí účetní vybrat export výsledovky a zvolit, za jaké období má být výkaz 

zisku a ztrát vyexportován (viz obrázek č. 11). Aby byl výkaz zisku a ztrát za celé účetní 

období, je potřeba zvolit celý rok. Po zvolení období dojde k exportu.  

 

 

Obrázek č. 11: Export VZZ z PAP (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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U každého klienta je v nastavení zadána cesta k složce, do které se všechny exporty 

daného klienta ukládají. V případě potřeby je možné tuto cestu změnit. 

 

3.4.3 Popis vyexportovaných výkazů 

V této kapitole se budu zabývat, v jaké podobě je export rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

z účetního programu PAP.  

Rozvaha 

Při exportu jsou data uložena do 4 sloupců (viz obrázek č. 12).  

Ve sloupci A se nachází čísla účtů, která byla využita pro účtování v daném roce. 

Rozvaha obsahuje účty následujících účetních tříd: 

• 0 – dlouhodobý majetek, 

• 1 – zásoby, 

• 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky, 

• 3 – zúčtovací vztahy, 

• 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky. 

Sloupec B obsahuje názvy účtů. Sloupec C obsahuje zůstatek daného účtu na začátku 

účetního období. Poslední sloupec obsahuje zůstatek účtu na konci účetního období.    

 

 

Obrázek č. 12: Exportovaná rozvaha (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Poslední řádek ve sloupci D, kde je zobrazen zůstatek na konci účetního období, obsahuje 

hodnotu danou rozdílem aktiv a pasiv (viz obrázek č. 13). Tato hodnota představuje 

hospodářský výsledek za běžné účetní období. 

 

 

Obrázek č. 13: Konec exportované rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výkaz zisku a ztrát 

Při exportu jsou data uložena do 5 sloupců (viz obrázek č. 14).  

Ve sloupci A se nachází čísla účtů, která byla využita pro účtování. Výkaz zisku a ztrát 

obsahuje účty následující účetních tříd: 

• 5 – náklady, 

• 6 – výnosy. 

 

 

Obrázek č. 14: Exportovaný výkaz zisku a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Sloupec B obsahuje znak #, který značí, že se jedná o daňově neuznatelné náklady. 

Příklad můžeme vidět na obrázku č. 15. Toto značení slouží pro ulehčení sestavování 

daňového přiznání. Na sestavení výkazu zisku a ztrát nemá tento sloupec žádný vliv. 



 

47 

 

 

Obrázek č. 15: Daňově neuznatelný náklad (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ve sloupci C jsou názvy konkrétních účtů. Poslední dva sloupce obsahují zůstatky na 

jednotlivých účtech ke konci účetního období. Pokud účet patří do účetní třídy 5, tak je 

zůstatek na účtu uveden ve sloupci D. V případě, že účet patří do 6. účetní třídy, tak je 

zůstatek na účtu uveden v posledním sloupci. 

Výsledek hospodaření za běžné účetní období se nachází v posledním sloupci na 3. řádku 

od konce (viz obrázek č. 16). Pokud je všechno správně zaúčtováno, tak je tato hodnota 

shodná s hodnotou, která se nachází v rozvaze na posledním řádku v posledním sloupci. 

 

 

Obrázek č. 16: Konec exportovaného VZZ (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Název souboru s exportem rozvahy nebo výkazu zisku a ztrát 

Název exportu je ve tvaru název rok. Export rozvahy má název ROZVAHA a výkazu zisku 

a ztrát VYSLED. Pokud by například účetní vyexportovala rozvahu a výkaz zisku a ztrát 

za rok 2012, tak by byly soubory pojmenovány ROZVAHA 2012 a VYSLED 2012. 

  

3.4.4 Nedostatky procesu 

Jednou z nevýhod je, že pokud chybí účetní výkazy, musí se nejdříve vyexportovat 

z programu PAP a poté sestavit rozvaha a výkaz zisku a ztrát.  
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Hlavní nevýhodou současného procesu je, že účetní musí rozvahu a výkaz zisku a ztrát 

manuálně přepsat do excelového sešitu, který slouží pro finanční analýzu. Při přepisování 

výkazů za více účetních období se tato činnost stává časově náročnější. Může se také stát, 

že dojde při přepisovaní hodnot k překlepu. 

Sešit pro finanční analýzu je nastaven pro vkládání maximálně tří účetních období. 

V případě, že by bylo potřeba provádět analýzu za více účetních období, musel by se 

soubor upravit. 

Využívaný excelový sešit neumožňuje horizontální a vertikální analýzu. Aby tuto analýzu 

umožňoval, muselo by dojít k úpravě sešitu.  

 

  

  



 

49 

 

4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této části se budu zabývat popisem aplikace, kterou jsem vytvořil pro společnost 

DESEKT spol. s r.o. Ta bude sloužit, jako pomůcka pro finanční analýzu klientů. 

Aplikace bude schopna analyzovat vypočítané finanční ukazatele pomocí časových řad a 

predikovat hodnotu ukazatele pomocí regresní analýzy na nadcházející rok.  

 

4.1 Popis aplikace  

Aplikace je naprogramována ve vývojovém prostředí programu Microsoft Excel (verze 

16.0.12228.20072), za využití programovacího jazyka Visual Basic for Applications 

(verze 7.1.1096). 

Při otevření aplikace se na úvodním listu zobrazí formulář. V tomto formuláři se nachází 

seznam firem, které může uživatel vybrat pro analýzu. Obsahuje i tlačítka pro přidání 

nebo vymazání klienta. 

Jakmile si uživatel zvolí klienta, přepne se aplikace na hlavní list. Ten můžeme vidět na 

obrázku č. 17.  

 

 

Obrázek č. 17: Hlavní list (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na listu se nachází všechna tlačítka pro ovládání aplikace. Ta jsou rozdělena do 4 skupin 

na: 

• práci s výkazy, 

• zobrazení výkazů, 

• grafy, 

• časové řady. 

Pokud uživatel zvolil pro analýzu klienta, kterého už dříve analyzoval, stačí zkontrolovat 

v levé části listu, jestli jsou načteny všechny potřebné výkazy. V případě, že některé 

výkazy chybí, musí je uživatel naimportovat. Aplikace také umožňuje účetní výkazy 

vymazat. Například pokud by uživatel načetl rozvahu nebo výkaz zisku a ztrát za špatné 

období. 

Výpočet finančních ukazatelů a predikce na nadcházející rok probíhá automaticky, když 

uživatel klikne na tlačítko pro zobrazení výkazů, grafů nebo časových řad.  

Pokud chce uživatel vidět všechny vypočítané ukazatele pohromadě, musí si zobrazit list 

s výkazy. Zde jsou zobrazeny všechny načtené účetní výkazy a pod nimi se nachází 

hodnoty vypočítaných ukazatelů. 

V případě, že si chce uživatel graficky zobrazit hodnoty ukazatelů, musí kliknout na 

tlačítko konkrétní skupiny ukazatelů v sekci grafy. Graf obsahuje vypočítané hodnoty 

ukazatele, predikci na nadcházející rok a regresní funkci. 

Aplikace také umožňuje analýzu vývoje finančních ukazatelů pomocí časových řad. Ty 

jsou stejně jako grafy rozděleny do skupin podle typu finančního ukazatele. 

Kromě analýzy finančních ukazatelů může uživatel analyzovat i účetní výkazy. K tomu 

slouží horizontální a vertikální analýza. 

V následujících kapitolách detailně popíší fungování jednotlivých částí aplikace. 
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4.2 Úvodní formulář     

Na následujícím obrázku č. 18 můžeme vidět úvodní formulář. Tento formulář se 

automaticky objeví při zapnutí aplikace. 

 

 

Obrázek č. 18: Úvodní formulář (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V levé části se nachází ListBox. V něm jsou vypsáni všichni klienti, které uživatel přidal 

do aplikace. 

V pravé části se nachází 4 tlačítka. Pomocí tlačítka vybrat klienta se uživatel dostane na 

hlavní list aplikace. Stačí z ListBoxu vybrat klienta a kliknout na toto tlačítko. Tlačítkem 

přidat nového klienta se uživatel dostane do formuláře, který slouží k přidání klienta. 

Tlačítko vymazat klienta zobrazí formulář pro vymazání klienta. Zmiňovanými tlačítky 

se budu zabývat v následujících kapitolách. 

Tlačítko ukončit slouží pro ukončení aplikace. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí 

dialogové okno (viz obrázek č. 19). V něm je uživatel dotázán, jestli chce opravdu ukončit 
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aplikaci. Pokud klikne na ano, tak dojde k uložení sešitu a vypnutí aplikace. Když klikne 

na ne, tak pouze zmizí dialogové okno a uživatel může dál pokračovat ve využívání 

programu. 

 

 

Obrázek č. 19: Dialogové okno – ukončení aplikace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.2.1 Přidání nového klienta 

Pokud uživatel klikne v úvodním formuláři na přidat nového klienta, tak se zavře úvodní 

formulář a zobrazí se formulář pro přidání nového klienta. Ten můžeme vidět na 

nacházejícím obrázku č. 20. Ve formuláři se nachází dvě tlačítka a jeden TextBox. 

 

 

Obrázek č. 20: Formulář pro přidání klienta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud se chce uživatel dostat na úvodní formulář, musí kliknout na zpět. 
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Pro přidání nového klienta musí uživatel do Textboxu napsat jméno klienta a kliknout na 

přidat. Pokud vše proběhne bez problému, tak vyskočí následující dialogové okno. 

 

 

Obrázek č. 21: Dialogové okno-klient přidán (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Aplikace neumožní uložit duplicitní hodnotu. Pokud by tedy uživatel vložil název klienta, 

který už byl dříve přidán, tak by se název neuložil a objevilo by se následující dialogové 

okno. To informuje uživatele, že klient již existuje. 

 

 

Obrázek č. 22: Dialogové okno-klient již existuje (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud by uživatel nevyplnil název klienta a klikl by na přidat, tak nedojde k uložení 

prázdné hodnoty. Uživatel je následně informován, aby vyplnil název klienta (viz obrázek 

č. 23). 
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Obrázek č. 23: Dialogové okno-vyplňte název klienta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Uložení klienta 

Po přidání klienta je hodnota z TextBoxu (název klienta) uložena do listu, který slouží 

pro ukládání klientů. Tento list můžeme vidět na nadcházejícím obrázku č. 24. 

 

 

Obrázek č. 24: List s uloženými klienty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Do sloupce A se ukládá název klienta. Hodnoty z toho sloupce jsou poté využívány pro 

naplnění ListBoxu v úvodním formuláři a ve formuláři pro mazání klientů. 

Sloupec B obsahuje ID klienta, které je potřebné při importu výkazů. Tím, jak je přesně 

využíváno, se budu zabývat v kapitole tykající se importu. 

V buňce C1 je uloženo počítadlo pro ID klienta.  

Při vložení nového klienta, se hodnota TextBoxu z formuláře pro vkládání klienta, vloží 

na první prázdný řádek sloupce A. Do druhého sloupce na prvním prázdném řádku se 

vloží hodnota buňky C1. Po vložení se hodnota v buňce C1 zvětší o 1. Pro ukázku přidám 

nového klienta s názvem test. Výsledek přidání lze vidět na následujícím obrázku č. 25. 
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Obrázek č. 25: Přidání nového klienta do listu s klienty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.2.2 Vymazání klienta 

Pokud chce uživatel vymazat klienta, musí na úvodním formuláři kliknout na tlačítko 

vymazat klienta. Po kliknutí se objeví následující formulář. 

 

 

Obrázek č. 26: Formulář pro vymazání klienta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ve formuláři se nachází ListBox a 2 tlačítka. ListBox obsahuje seznam klientů, které je 

možné vymazat. Tlačítko vymazat slouží pro vymazání vybraného klienta. Tlačítkem zpět 

se uživatel dostane na úvodní formulář. 
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Pokud chce uživatel vymazat klienta, musí vybrat z ListBoxu jeho název a kliknout na 

tlačítko vymazat. 

Nyní popíši, jak by probíhalo mazání, kdyby uživatel vybral klienta test. Po zvolení 

klienta a kliknutí na tlačítko vymazat, se zobrazí dialogové okno (viz obrázek č. 27). To 

slouží k tomu, aby uživatel potvrdil, že chce opravdu vymazat daného klienta. Pokud 

v okně klikne na ne, tak se okno zavře a neproběhne vymazání klienta. 

 

 

Obrázek č. 27: Dialogové okno-vymazání klienta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V případě, že klikne na ano, tak dojde k vymazání klienta. Během procesu mazání se 

nejdříve vymažou všechny uložené účetní výkazy daného klienta. Následně je tento klient 

vymazán z listu, kde se ukládá název klienta a jeho ID.  

K odstranění výkazů při mazání klienta dochází z toho důvodu, že pokud by uživatel nově 

přidal stejného klienta, tak by mu bylo přiřazeno nové ID. K výkazům by se tedy nedalo 

dostat a jen by zabíraly místo v aplikaci (tím, jak přesně probíhá ukládání účetní výkazů, 

se budu zabývat v samostatné kapitole). 

Po vymazání je uživatel informován, že byl klient vymazán (viz obrázek č. 28).   
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Obrázek č. 28: Dialogové okno-klient vymazán (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.2.3 Vybrání klienta pro analýzu 

Poslední tlačítko na úvodním formuláři, které jsem nepopsal, je tlačítko vybrat klienta. 

Pomocí tohoto tlačítka se uživatel dostane na hlavní list aplikace (viz obrázek č. 17). Stačí 

aby uživatel vybral z ListBoxu klienta a klikl na vybrat klienta. Po kliknutí se zavře 

úvodní formulář a aktivuje se hlavní list.  

Do buňky A1 na hlavním listu se vloží ID klienta. Tato hodnota nelze vidět, protože oblast 

buňky je zakryta tlačítek změnit klienta, které slouží pro aktivaci úvodního listu, kde se 

zobrazuje úvodní formulář. 

Při kliknutí na vybrat klienta, se také vloží název klienta do buňky A5 na hlavním listu. 

V případě, že by uživatel zapomněl v ListBoxu v úvodním formuláři zvolit klienta a klikl 

by na tlačítko vybrat klienta, tak se objeví dialogové okno. To informuje uživatele, aby 

vybral klienta (viz obrázek č. 29).   

 

 

Obrázek č. 29: Dialogové okno-zvolte klienta (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.3 Skupina tlačítek pro práci s výkazy 

Tato skupina obsahuje tlačítka pro import účetních výkazů a vymazání účetních výkazů. 

Tlačítka můžeme vidět na obrázku č. 30.  V následujících kapitolách popíši funkcionalitu 

jednotlivých tlačítek. 

 

 

Obrázek č. 30: Skupina tlačítek pro práci s klienty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.3.1 Import účetních výkazů 

Pro načtení účetních výkazů klienta do aplikace musí uživatel kliknout na tlačítko import. 

Po kliknutí se zobrazí okno pro otevření souboru (viz obrázek č. 31), kde musí vybrat 

soubor s rozvahou nebo výkazem zisku a ztrát za požadovaný rok (názvy souborů jsem 

popisoval v kapitole 3.4.3) a kliknout na Otevřít. Do aplikace se musí výkazy načítat 

postupně, takže je potřeba opakovat tento postup, dokud nejsou načteny všechny rozvahy 

a výkazy a zisku a ztrát za požadované období. 
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Obrázek č. 31: Okno pro vybrání souboru (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud se jedná o klienta, u kterého se již dříve prováděla analýza, stačí pouze 

zkontrolovat, jestli jsou načtené účetní výkazy za požadované období. Jestliže nějaké 

výkazy chybí, tak je uživatel musí naimportovat.  

V případě, že se jedná o klienta, u kterého se ještě neprováděla analýza, je potřeba 

naimportovat všechny účetní výkazy za požadované období. 

Uživatel může vidět všechny načtené výkazy klienta na hlavním listu (viz obrázek č. 32). 

Lze tedy jednoduše zkontrolovat, jestli je potřeba nějaké výkazy načíst nebo může rovnou 

provádět analýzu. Načtené rozvahy jsou zobrazeny ve sloupci A, výkazy zisku a ztrát ve 

sloupci C. Při importu výkazu je tento seznam automaticky aktualizován a seřazen podle 

roků pro jednoduší orientaci v seznamu. 
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Obrázek č. 32: Načtené rozvahy a vzz (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Uložení importovaných výkazů do aplikace 

Jakmile uživatel klikne na tlačítko import, tak se spustí procedura pro import výkazů. Ta 

nejdříve zakáže ScreenUpdating a DisplayAlerts, aby uživatel neviděl otevření souboru 

po jeho vybrání k importu. Po otevření dojde ke zkopírování listu ze souboru a jeho 

vložení do aplikace. Následně je změněn název nově zkopírovaného listu a zavřen soubor, 

ze kterého se prováděl import. Poté je znovu povolen ScreenUpdating a DisplayAlerts. 

Nový název je složen z ID klienta a názvu souboru. Na následujícím obrázku č. 33 lze 

vidět, jak tento název vypadá.  

 

Obrázek č. 33: Pojmenování uložené rozvahy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

ID se přiřazuje z toho důvodu, aby byly využívány pouze účetní výkazy zvoleného 

klienta. 

Po přejmenování dojde k vypsání importovaných výkazů na hlavní list (viz obrázek č. 

32). Během vypisování je z názvu odfiltrováno ID klienta.  
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Jelikož jsou exporty z účetního systému PAP v analytické podobě (obsahují syntetické a 

analytické účty), je potřeba při importu do aplikace sestavit rozvahu nebo výkaz zisku a 

ztrát v plném rozsahu. Nyní popíši, jak celý tento proces probíhá. 

Volání procedury pro sestavení rozvahy nebo výkazu zisku a ztrát 

Nejdříve je potřeba rozhodnout, jestli soubor obsahuje účty rozvahy nebo výkazu zisku a 

ztrát. K tomu je využíván název nově importovaného listu, ze kterého je odfiltrováno ID 

klienta a vybráno prvních 6 písmen. Následně dojde k porovnání, jestli se prvních 6 

písmen názvu, které jsme získali odfiltrováním názvu listu, rovná slovu ROZVAH nebo 

VYSLED.  

V případě, že se rovná slovu ROZVAH, dojde k zavolání procedury pro sestavení rozvahy 

a jako argument se vloží celý název listu.  

Pokud se rovná slovu VYSLED, zavolá se procedura pro sestavení výkazu zisku a ztrát a 

jako argument se vloží celý název listu.  

Na následujícím obrázku č. 34 je zobrazen kód pro rozhodnutí, kterou proceduru zavolat. 

 

 

Obrázek č. 34: Volání procedury pro sestavení rozvahy nebo vzz (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Sestavení rozvahy  

Po zavolání procedury rozvaha, se na listu začne sestavovat rozvaha. Sestavení probíhá 

tak, že se pomocí for cyklu začnou procházet jednotlivé řádky sloupce A (viz obrázek č. 

35). V případě, že se na řádku nachází syntetický účet, dojde k přičtení hodnoty, která se 
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nachází na stejném řádku ve sloupci D, k proměnné, vztahující se ke konkrétní položce 

rozvahy. Jakmile cyklus projde všechny řádky ve sloupci A, tak se hodnoty jednotlivých 

proměnných vloží do sloupce G. Hodnoty jsou ve sloupci uloženy v takovém pořadí, aby 

přesně odpovídali rozmístění v rozvaze.  

 

 

Obrázek č. 35: Načtená rozvaha (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Příklad přiřazení hodnoty k položce z rozvahy, uvedu na nadcházejícím obrázku č. 36. 

Na obrázku lze vidět 3 proměnné ucet, software a hodnota. Do proměnné ucet se v cyklu 

přiřazuje hodnota ze sloupce A. Do proměnné hodnota se ukládá hodnota ze sloupce D, 

která je nejdříve převedena na tisíce a zaokrouhlena na celé čísla. Software už představuje 

konkrétní položku z rozvahy. Pokud by byl ucet roven hodnotě 013 nebo 073, tak bude 

hodnota přičtena k software.  

 

 

Obrázek č. 36: Kód pro přiřazení hodnoty účtu k proměnné software (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jak jsem již zmínil, tak dochází k zaokrouhlování hodnot. To může zapříčinit, že se 

nebudou rovnat aktiva a pasiva. Z tohoto důvodu dochází ke kontrole rozdílu aktiv a 
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pasiv. Pokud bude rozdíl maximálně 5 tisíc korun, tak se sníží nebo zvýší jiné krátkodobé 

pohledávky o tento rozdíl.  

Dále je při sestavování prováděna kontrola, jestli se v krátkodobých pohledávkách nebo 

závazcích nenachází záporná hodnota. Při výskytu záporné hodnoty dojde k převedení 

této hodnoty na druhou stranu rozvahy. Například pokud by v pasivech byla záporná 

hodnota u položky Stát – daňové závazky a dotace, tak dojde ke změně znaménka u této 

hodnoty a přičtení k Stát – daňové pohledávky. Hodnota položky Stát – daňové závazky 

a dotace se přepíše na 0. 

Sestavení výkazu zisku a ztrát 

Sestavení probíhá velmi podobným způsobem jak u rozvahy. Je využíván for cyklus pro 

procházení jednotlivých řádků sloupce A (viz obrázek č. 37). Dále hodnoty ze sloupce D 

jsou ukládány do proměnné naklad a hodnoty ze sloupce E do proměnné vynos. Při 

ukládání do proměnných jsou hodnoty převedeny na tisíce a zaokrouhleny na celé čísla.  

 

 

Obrázek č. 37: Načtený list výkazu zisku a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud syntetický účet patří do 5. účetní třídy, tak je k proměnné, která reprezentuje 

položku z výkazu zisku a ztrát, přičtena proměnná naklad. Pro syntetické účty 6. třídy je 

využívána proměnná vynos. 
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Jakmile projde cyklus všechny řádky sloupce A, tak jsou proměnné, představující 

položky z výkazu zisku a ztrát, vloženy do sloupce G ve stejném pořadí jako ve výkazu 

zisku a ztrát. 

Protože dochází k zaokrouhlování, může se stát, že výsledek hospodaření za účetní 

období ve výkazu zisku a ztrát nebude shodný s výsledkem hospodaření běžného 

účetního období v rozvaze. Pokud se tak stane, tak dojde k úpravě položky Tržby 

z prodeje výrobků a služeb. Úprava hodnoty proběhne jen v případě, že rozdíl je do 5 tisíc 

korun. Jelikož je pro tuto operaci potřeba znát hodnotu výsledku hospodaření běžného 

účetního období z rozvahy, která při sestavování výkazu není k dispozici, nemůžeme 

proběhnout při sestavování výkazu zisku a ztrát. Úprava probíhá pomocí procedury, která 

je volána při výpočtu finančních ukazatelů. Je to z toho důvodu, že se při výpočtu pracuje 

s rozvahou a výkazem zisku a ztrát za stejné účetní období.  

 

4.3.2 Vymazání účetních výkazů 

Pro vymazání výkazu musí uživatel kliknout na tlačítko vymazat účetní výkaz (viz 

obrázek č. 30). Po klinutí se zobrazí formulář, který lze vidět na následujícím obrázku č. 

38. 

 



 

65 

 

 

Obrázek č. 38: Formulář pro vymazání načtených výkazů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Formulář obsahuje ListBox, ve kterém jsou vypsány všechny načtené výkazy klienta. 

Dále obsahuje 2 tlačítka pro vymazání výkazů a tlačítko zpět pro zavření formuláře. 

Vymazání konkrétního účetního výkazu 

Pokud chce uživatel vymazat konkrétní výkaz, stačí v seznamu vybrat výkaz a kliknout 

na tlačítko vymazat vybraný výkaz. Poté se zobrazí dialogové okno, ve kterém musí 

uživatel potvrdit odstranění listu s účetním výkazem (viz obrázek č. 39). Po odstranění se 

aktualizuje seznam načtených výkazů ve formuláři i na hlavním listu. 

 

 

Obrázek č. 39: Dialogové okno-odstranění zvoleného listu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Když by uživatel zapomněl vybrat účetní výkaz ze seznamu v ListBoxu a klikl by na 

tlačítko vymazat vybraný výkaz, tak by se mu objevilo dialogové okno. To informuje, že 

musí vybrat účetní výkaz (viz. obrázek č. 40).  

 

 

Obrázek č. 40: Dialogové okno-Zvolte výkaz pro vymazání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vymazání všech účetních výkazů 

Pro vymazání všech účetních výkazů musí uživatel kliknout na vymazat všechny výkazy. 

Následně se zobrazí dialogové okno, které lze vidět na obrázku č. 41.V něm musí uživatel 

potvrdit, že chce opravdu vymazat všechny výkazy. Po kliknutí na Ano proběhne 

odstranění všech výkazů. 

 

 

Obrázek č. 41: Dialogové okno-vymazat všechny výkazy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.4 Vypočítání finančních ukazatelů 

Při kliknutí na tlačítko pro zobrazení výkazů, grafů nebo časových řad proběhne 

automaticky výpočet finančních ukazatelů. 

 

4.4.1 Procedura pro vypočítání finančních ukazatelů 

Pro výpočet je využíván vlastní list, do kterého jsou ukládány vypočtené hodnoty a jiné 

potřebné údaje. Část tohoto listu lze vidět na obrázku č. 42.  

 

 

Obrázek č. 42: Část listu s vypočítanými finančními ukazateli (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Po zavolání procedury se nejdříve z listu vymažou všechny hodnoty. Následně se do něj 

načtou roky, za které jsou načtené rozvahy a výkazy zisku a ztrát daného klienta. Do 

sloupce A se vypíší roky rozvah a do sloupce B roky výkazů zisku a ztrát.  

Následně proběhne kontrola, jestli je naimportovaný stejný počet rozvah a výkazů zisku 

a ztrát. Pokud se počty výkazů u klienta neshodují, je informován dialogovým oknem (viz 

obrázek č. 43), že nelze vypočítat finanční ukazatele, protože není naimportovaný stejný 

počet rozvah a výkazů zisku a ztrát. V tomto případě dojde k ukončení procesu, takže 

pokud si chtěl uživatel například zobrazit grafy ukazatelů rentability, tak nedojde k jejich 

zobrazení a aplikace zůstane na hlavním listu. 
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Obrázek č. 43: Dialogové okno-nelze vypočítat finanční ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud proběhla kontrola bez problému, tak se začnou počítat finanční ukazatele za 

jednotlivé účetní období. Vždy probíhá kontrola, jestli se pracuje s výkazy za stejné 

účetní období. V této fázi procesu se provádí i úprava výkazu zisku a ztrát, kterou jsem 

zmiňoval při popisu procesu sestavování výkazu zisku a ztrát.   

Po vypočítání finančních ukazatelů, dojde k vložení jejich hodnot za jednotlivé roky do 

listu, který slouží k ukládání hodnot finančních ukazatelů.  

Na konci procedury pro výpočet finančních ukazatelů dochází k volání procedury, která 

provede regresní analýzu. Při volání musí být jako argument uveden sloupec s hodnotou 

konkrétního finančního ukazatele. Proto je pro každý finanční ukazatel volána 

samostatně. Tuto proceduru popíši v následující kapitole. 

 

4.5 Regresní analýza 

Po zavolání procedury jsou vypočítány následující regresní funkce: 

• přímková, 

• parabolická, 

• hyperbolická, 

• logaritmická, 

• modifikovaný exponenciální trend, 

• logistický trend, 

• gompertzova křivka. 
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Poté jsou uloženy do listu, který slouží pro uložení výpočtů jednotlivých regresních 

funkcí a predikcí na nadcházející rok. Tento list je zobrazen na následujícím obrázku č. 

44. V něm můžeme vidět vypočítané jednotlivé regresní funkce pro celkovou 

zadluženost. 

 

 

Obrázek č. 44: List pro uložení výpočtů jednotlivých regresních funkcí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Každá regresní funkce při výpočtu vkládá do listu (viz obrázek č. 44) hodnotu regresní 

funkce v jednotlivých letech, regresní koeficienty a index determinace. Pro každou 

regresní funkci jsou na listu vyčleněny 2 sloupce. 

Například přímková regrese využívá sloupce A a B. Ve sloupci A se na prvním řádku 

nachází název regresní funkce (ten je čistě informativní a není nikde využíván), od 4. 

řádků se vkládají vypočítané hodnoty regresní funkce v jednotlivých letech a poslední 

řádek představuje predikci na nadcházející rok (v tomto případě rok 2019). Ve sloupci B 

je na prvním řádku hodnota indexu determinace a pod ním se nachází regresní koeficienty 

funkce. 

Jakmile jsou vypočítány všechny regresní funkce, tak je na základě indexu determinace 

vybrána funkce, která nejlépe vystihuje hodnoty ukazatele. Hodnoty této regresní funkce 

jsou poté vloženy do listu, který slouží pro ukládání nejvhodnějších regresních funkcí 

jednotlivých ukazatelů. Část tohoto listu lze vidět na následujícím obrázku č. 45. 
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Obrázek č. 45: Část listu s uloženými hodnotami regresní funkce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.6 Skupina tlačítek pro zobrazení výkazů 

Jak můžeme vidět na nadcházejícím obrázku č. 46, tak do této skupiny patří tlačítka 

zobrazení výkazů, horizontální analýza a vertikální analýza. 

 

 

Obrázek č. 46: Skupina tlačítek zobrazení výkazů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 



 

71 

 

4.6.1 Tlačítko zobrazení výkazů 

Jak jsem již zmínil v kapitole 4.4, tak po kliknutí na tlačítko zobrazení výkazů dojde 

nejdříve k zavolání procedury pro vypočítání finančních ukazatelů. Po výpočtu se 

aktivuje list, který slouží pro zobrazení výkazů klienta. Následně je zavolána procedura 

pro naplnění rozvahy a výkazů zisků a ztrát z jednotlivých výkazů klienta. Poté jsou 

zavolány procedury pro vypsání hodnot finančních ukazatelů a sestavení výkazu cash 

flow. 

Naplnění rozvahy a výkazu zisku a ztrát  

Naplnění probíhá postupně po jednotlivých letech, kdy nejdříve je naplněna rozvaha za 

daný rok a poté výkaz zisku a ztrát. Hodnoty pro naplnění jsou čerpány z načtených 

výkazů klienta, kde se v každém načteném výkazu ve sloupci G nachází sestavené 

položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztrát podle toho, o jaký výkaz se jedná. 

Část listu, který se zobrazí po kliknutí na zobrazení výkazů, lze vidět na obrázku č. 47. 

Rozvaha se nachází na 4.-148. řádku listu. Výkaz zisku a ztrát využívá řádky 150-206. 

Na tomto listu jsou ve sloupci A a B vypsány názvy položek rozvahy a výkazu zisku a 

ztrát. Z těchto dvou sloupců se hodnoty před zobrazením neodstraňují. Od sloupce C a 

dál dochází před naplněním nových hodnot k odstranění původních. Je to z toho důvodu, 

kdyby bylo původně načteno u klienta více výkazů než při tomto požadavku na zobrazení. 

Jakmile jsou načteny všechny hodnoty, tak dojde k ohraničení rozvahy a výkazu zisku a 

ztrát a k zabarvení sumačních řádků. 
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Obrázek č. 47: Část listu s výkazy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Zobrazení hodnot finančních ukazatelů 

Hodnoty vypočítaných finančních ukazatelů jsou zobrazeny pod výkazem zisku a ztrát. 

První 2 tabulky s finančními ukazateli jsou zobrazeny na obrázku č. 48. 

Jak jsem již zmínil v předchozí kapitole, tak ve sloupci B nedochází k odstranění hodnot. 

Při načítání hodnot ukazatele tedy dojde k vypsaní roků, za které jsou finanční ukazatele 

vypočítány. Následně dojde k vypsání konkrétních hodnot ukazatele a jejich zaokrouhlení 

na 3 desetinná místa. Do posledního sloupce tabulky je vložena hodnota predikce. Jakmile 

jsou všechny tabulky naplněny, tak dojde k jejich ohraničení a zabarvení. Poslední 

sloupec je barevně rozlišen, aby uživatel jednodušeji rozeznal predikci.     

 

 

Obrázek č. 48: Tabulky s ukazateli (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 



 

73 

 

Výkaz cash flow 

Jako poslední je sestaven výkaz cash flow (viz obrázek č. 49). Mezi výkazem cash flow 

a rozvahou je vždy mezera 2 sloupce. Aby byla tato mezera pokaždé dodržena, je 

kompletně celý výkaz sestaven, ohraničen a zabarven při otevření listu. Hodnoty pro 

sestavení výkazu cash flow jsou čerpány z rozvahy a výkazu zisku a ztrát, které se nachází 

na stejném listu jako výkaz cash flow. 

 

 

Obrázek č. 49: Výkaz cash flow (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.6.2 Tlačítko horizontální analýza 

Po kliknutí na tlačítko horizontální analýza, nejdříve dojde k zavolání procedury pro 

naplnění rozvahy a výkazu zisku a ztrát v listu, ve kterém si uživatel může zobrazit 

výkazy. Následně se zobrazí formulář, který lze vidět na obrázku č. 50.   
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Obrázek č. 50: Formulář pro horizontální analýzu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tento formulář umožňuje uživateli zvolit, za jaké období nebo pro které roky má 

proběhnout horizontální analýza. U horizontální analýzy si nemůže uživatel zvolit první 

rok z období, za které jsou načtené účetní výkazy, protože tento rok by nešel odečíst od 

předcházejícího.   

Pokud uživatel vybere, že chce vybrat období, za které se má provést analýza, tak se 

deaktivují tlačítka ve spodní části formuláře. Tento stav je nastaven jako výchozí a je 

zobrazen na obrázku č. 50. Automaticky je nastaven rok Od na první rok, pro který je 

možné provést analýzu a rok Do na poslední možný. Pokud by chtěl uživatel provádět 

analýzu za kratší období, tak může tyto roky změnit. Jakmile má vybráno období, tak 

stačí kliknout na tlačítko zobrazit. Po kliknutí dojde k ověření, jestli uživatel nezvolil 

neplatnou kombinaci roků. Například pokud by zadal rok Od vetší než rok Do, tak 

vyskočí dialogové okno, informující uživatele o špatném zadaní roků (viz obrázek č. 51).   
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Obrázek č. 51: Dialogové okno-špatně zadané roky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud by uživatel zadal období za více roků, než je v aplikaci výkazů, tak se objeví 

následující dialogové okno. 

 

 

Obrázek č. 52: Dialogové okno-za zvolené období nejsou načtené výkazy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V případě, že by uživatel vymazal a nevložil novou hodnotu v rok Od nebo v rok Do a 

poté by chtěl provést analýzu, tak by byl informován, ať vyplní období, za které má být 

provedena analýza (viz obrázek č. 53). 

 

 

Obrázek č. 53: Dialogové okno-není vyplněné období (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pokud uživatel zvolí možnost výběru konkrétních roků, tak se deaktivují ComboBoxy 

pro výběr období a aktivují se tlačítka mezi ListBoxy pro výběr konkrétních roků. 

Následně uživatel vybere roky, pro které se má provést analýza tak, že z dostupných roků 

označí rok a klikne na přidat. Tento krok musí opakovat, dokud nejsou mezi vybranými 

roky všechny roky, pro které chce provést analýzu. Pokud by chtěl uživatel z výběrů 

nějaký rok vymazat, stačí ho označit v ListBoxu s vybranými roky a kliknout na odebrat. 

Když uživatel zvolí analýzu za konkrétní roky, tak se při kliknutí na zobrazit provádí 

pouze kontrola, jestli uživatel zvolil roky. V případě, že nezvolil žádný rok, tak je 

informován následujícím dialogovým okem.  

 

 

Obrázek č. 54: Dialogové okno-nejsou vybrány roky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Zobrazení horizontální analýzy 

Jestliže po kliknutí na zobrazit nevyskočí žádné dialogové okno, tak se provede 

horizontální analýza a aktivuje se list, kde je zobrazen výsledek analýzy. Část tohoto listu 

lze vidět na následujícím obrázku č. 55. Na tomto listu se nachází tlačítko změnit roky, 

pokud na toto tlačítko uživatel klikne, tak se zobrazí formulář pro horizontální analýzu, 

díky kterému může uživatel změnit roky, za které má být provedena analýza. Tlačítkem 

zpět se uživatel dostane na hlavní list aplikace. 

 



 

77 

 

 

Obrázek č. 55: Část listu s horizontální analýzou (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.6.3 Tlačítko vertikální analýza 

Po kliknutí na tlačítko vertikální analýza se zobrazí formulář, který lze vidět na 

následujícím obrázku č. 56. Tento formulář je téměř shodný s formulářem pro 

horizontální analýzu. Hlavním rozdílem je, že umožňuje zvolit pro analýzu všechny roky, 

za které jsou v aplikaci načtené výkazy klienta.  

Ovládání formuláře probíhá stejným způsobem, jak u horizontální analýzy. Takže si 

uživatel vybere, za jaké období nebo pro které roky se má provést vertikální analýza a 

klikne na zobrazit. Následně proběhne kontrola, jestli uživatel vybral platné období nebo 

roky pro analýzu. V případě, že by při kontrole bylo objeveno chybné zadaní, tak by byl 

uživatel informován dialogovým oknem. Hlášky v dialogových oknech jsou shodné 

s hláškami v horizontální analýze. 
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Obrázek č. 56: Formulář pro vertikální analýzu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Zobrazení vertikální analýzy 

Pokud proběhla kontrola v pořádku, tak je aktivován list, ve kterém probíhá vertikální 

analýza. Část tohoto listu je zobrazena na obrázku č. 57. Jak lze vidět na obrázku, tak se 

na tomto listu nachází tlačítko změnit roky. Jestliže uživatel na toto tlačítko kline, tak se 

aktivuje formulář pro vertikální analýzu (viz obrázek č. 56) a může změnit roky, za které 

má být analýza provedena. 
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Obrázek č. 57: Část listu s vertikální analýzou-rozvaha (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

U vertikální analýzy jsou položky ve výkazu zisku a ztrát barevně rozlišeny podle toho, 

jestli tvoří podíl na nákladech nebo výnosech. Zeleně jsou označeny výnosové položky a 

červeně nákladové položky (viz obrázek č. 58). Součtové položky jsou zvýrazněny tmavší 

barvou.  

 

 

Obrázek č. 58: Část listu s vertikální analýzou-vzz (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.7 Skupina tlačítek pro zobrazení grafů 

Jak lze vidět na obrázku č. 59, tak každá skupina ukazatelů má svoje vlastní tlačítko.   
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Obrázek č. 59: Skupina tlačítek pro grafy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.7.1 Zobrazení grafů 

Nyní popíši, jak probíhá sestavení grafu na příkladu, když uživatel klikne na tlačítko 

ukazatelé zadluženosti (sestavení grafu probíhá u všech ukazatelů stejným způsobem). 

Aplikace využívá pro zobrazení grafů jen jeden list, který je pro grafy vyhrazen. Po 

kliknutí na ukazatelé zadluženosti nejdříve dojde k odstranění všech objektů z listu a 

vymazání vložených hodnot pod jednotlivými grafy. Poté je zavolána procedura pro 

vypočítání finančních ukazatelů a následně dojde k aktivaci listu a zavolání procedury 

pro sestavení grafu, která je pro každý graf volána zvlášť. U ukazatelů zadluženosti je 

sestavován graf pro celkovou zadluženost, koeficient samofinancování a úrokové krytí. 

 Na následujícím obrázku č. 60 je zobrazeno volání procedury pro sestavení grafu celkové 

zadluženosti. 

 

Obrázek č. 60: Volání procedury pro sestavení grafu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Procedura pro sestavení grafu obsahuje následující argumenty: 

• název listu, do kterého se má graf vložit, 

• od které buňky má graf na listu začínat, 

• název grafu, 

• v jakých jednotkách jsou jednotlivé hodnoty v grafu, 

• v kterém sloupci se nachází hodnoty ukazatele, 

• buňka s názvem regresní funkce.  

Na následujícím obrázku č. 61 je zobrazen graf, který byl touto procedurou vygenerován.  

 

 

Obrázek č. 61: Graf celkové zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V grafu jsou tmavě modrou barvou znázorněny vypočítané hodnoty ukazatele. Světle 

modrou barvu má hodnota predikce na nadcházející rok 2019 a oranžovou barvou je 

zobrazena zvolená regresní funkce. Pod grafem se nachází hodnota indexu determinace 

(ID) a regresní koeficienty této funkce. 

 

4.8 Skupina tlačítek pro zobrazení časových řad 

Obdobně jako u tlačítek pro zobrazení grafů si může uživatel zvolit, pro kterou skupinu 

ukazatelů se májí zobrazit časové řady (viz obrázek č. 62). 

 

 

Obrázek č. 62: Skupina tlačítek pro časové řady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.8.1 Zobrazení časových řad 

Pro zobrazení časových řad stačí, aby uživatel klikl na požadovanou skupinu ukazatelů. 

Po kliknutí je zavolána procedura pro výpočet finančních ukazatelů. Následně jsou z listu, 
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který slouží pro zobrazení časových řad, vymazány již dříve vygenerované časové řady. 

Poté jsou sestaveny požadované časové řady.  

Sestavení probíhá tak, že pro každý ukazatel je volána procedura pro sestavení časové 

řady zvlášť. Na následujícím obrázku č. 63 je jako příklad uvedena procedura pro 

sestavení časové řady celkové zadluženosti. Jako argumenty procedury se uvádí název 

časové řady, název listu (kde má být časová řada vložena), umístění časové řady v listu, 

sloupec s hodnotami vypočítaného ukazatele a v jakých jednotkách je vypočítaný 

ukazatel. 

 

 

Obrázek č. 63: Volání procedury pro sestavení časové řady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tato procedura sestaví tabulku, kterou lze vidět na obrázku č. 64. 
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Obrázek č. 64: Časová řada celkové zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

První sloupec značí pořadí hodnoty v časové řadě. V následujícím sloupci je uveden rok, 

ke kterému se vážou vypočítané hodnoty. Třetí obsahuje hodnotu ukazatele v daném roce. 

Ve čtvrtém sloupci je vypočtena první diference. Pátý sloupec obsahuje koeficient růstu 

vypočítaného ukazatele. V posledním sloupci se nachází odhady hodnot regresní funkce 

v daném roce. 

Procedura také pod časovou řadu vypíše, jaký je průměr prvních diferencí a průměrný 

koeficient růstu. Dále je pod tabulkou vypsána využitá regresní funkce pro výpočet 

odhadu hodnot regrese a hodnota indexu determinace této funkce. Také je vypsána 

předpověď hodnoty ukazatele na nadcházející rok. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na vytvoření aplikace pro společnost DESEKT spol. 

s.r.o., která bude sloužit jako pomůcka při analýze finančních ukazatelů. Budou ji 

využívat při konzultaci s jejími klienty. Popřípadě tato aplikace může být poskytnuta 

samotným klientům společnosti. 

V první částí jsem se zabýval teorií regresní analýzy a výpočtu finančních ukazatelů. 

Poznatky z této části jsem využil v aplikaci při programování výpočtů regresních funkcí, 

finančních ukazatelů a při sestavovaní časových řad. 

Ve druhé části práce jsem provedl analýzu společnosti DESEKT spol. s.r.o. Zde jsem se 

hlavně zaměřil na softwarové vybavení společnosti a proces finanční analýzy. 

Ve třetí části jsem detailně popsal fungování vytvořené aplikace. 

Věřím, že aplikace pomůže klientům lépe sledovat finanční ukazatele své společnosti, 

což přispěje k rozvoji jejich podniku.   
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