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Abstrakt 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace VARS a. s. za období 

2014-2018 a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech finančního 

hospodaření. V teoretické části je zpracován teoretický rámec na téma finanční analýza 

s důrazem na metody, uživatele a zdroje dat. V praktické části se práce věnuje 

konkrétnímu podniku, a to společnosti VARS a.s., na jehož data jsou aplikovány metody 

finanční analýzy a navrženy opatření ke zlepšení finanční situace podniku. 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis aims at assessing the financial health in the company VARS, a. s. 

The theoretical part represents a review of financial analysis, their methods, users, 

different concepts, risks and data sources. In the practical part, the thesis is devoted to 

implementation of selected methods of financial analysis. The results are discussed and 

proposal for improvements are formulated. 
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ÚVOD 

 

Téma Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení jsem si vybral, 

protože sám chci v budoucnu vybudovat svůj vlastní podnik, proto považuji za důležité 

poučit nejen sebe ale i ostatní společnosti, které mají ve své organizaci finanční problémy. 

Je totiž důležité, aby každý podnik, ať už malý, střední či větší korporace věděly, co je 

jejich přednost a co je jejich problém. Poté je hlavní využít svůj největší potenciál a 

pracovat na daných problémech. 

 

Pro mou finanční analýzu jsem si zvolil společnost VARS a.s. se sídlem v Brně. 

Společnost jsem si vybral, protože v ní jsou zaměstnáni moji rodinní příslušníci, tudíž 

mám možnost prozkoumat finanční situaci podniku podrobněji a prostřednictvím 

podrobnější finanční analýzy tak navrhnout co nejlepší opatření k vylepšení celkové 

situace podniku. 

 

Než ale přejdeme k celkovému hodnocení zvolené společnosti, pokusím se podrobněji 

vysvětlit problematiku finanční analýzy, její význam, jaké jsou její zdroje a uživatelé a 

kde najdeme rizika(limity) užití finanční analýzy. Dále bude rozebrán každý druh 

finanční analýzy, počínaje horizontální a vertikální analýzou jako absolutní ukazatele, 

přes absolutní a rozdílové ukazatele až k analýze soustav ukazatelů. V poslední části 

teoretické práce budou výsledky shrnuty v podobě silných a slabých stránek finančního 

hospodaření. Poté všechny tyto ukazatele aplikujeme na námi zvolenou společnost a 

vytvořím své vlastní návrhy na zlepšení situace v podniku, vyplývající z aplikované 

finanční analýzy. 
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1 CÍL PRÁCE A POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě vybraných metod finanční analýzy 

zhodnotit úroveň finančního zdraví společnosti VARS a.s. a formulovat návrhy na 

zlepšení v problémových oblastech finančního hospodaření. 

Pro dosažení cíle hlavního byly stanoveny následující cíle dílčí:  

- zpracování teoretické na téma zhodnocení finanční situace podniku s důrazem 

na metody finanční analýzy, 

- představení vybrané společnosti VARS a.s., 

- aplikace vybraných metod finanční analýzy, 

- shrnutí silných a slabých stránek finančního hospodaření, 

- návrhy na zlepšení finančního hospodaření v problémových oblastech. 

 

Postup zpracování bude následující: 

• datová základna – finanční výkazy zkoumané společnosti za období 2014-2018, 

• aplikace vybraných metod finanční analýzy – horizontální a vertikální analýza, 

rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely, 

• komparace výsledků s doporučovanými hodnotami, resp. oborovými průměry, 

• syntéza výsledků analytické části – slabé a silné stránky finančního hospodaření, 

• návrhy opatření. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Finanční analýza 

 

Finanční analýza je důležitým nástrojem pro hodnocení ekonomických výsledků 

společnosti. To představuje významnou součást finančního řízení a má významnou roli 

v rozhodování ve finančním řízení. Tento postup posoudí ekonomické zdraví společnosti, 

určuje, zda je podnik dobře řízen a pomáhá identifikovat slabiny, které by v budoucnu 

mohli způsobit možné problémy. Pomáhá navíc identifikovat silné stránky, které by 

mohly v budoucnu pomoci dostat se ze špatné finanční situace (Sedláček, 2011). 

 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou část finančního řízení, protože 

poskytuje zpětnou vazbu mezi očekávaným účinkem a skutečností. Je to jedna z hlavních 

částí řízení podniku a umožňuje najít selhání v řízení společnosti. Ať už jde o jakékoliv 

finanční rozhodování, je nutné znát současnou finanční situaci a finanční zdraví 

společnosti. To znamená znalost likvidity, ziskovosti, finanční stability atd. Abychom 

pochopili finanční analýzu z užšího hlediska, můžeme říci, že finanční analýza je 

hodnocení současného stavu a minulého vývoje podnikových financí. V širším slova 

smyslu, je to proces, během kterého je předpovídán budoucí rozvoj podnikových financí 

(Hrdý, Horová, 2009). 

 

Úkolem finanční analýzy hodnocení finanční situace společnosti. Přestože se jedná o 

pohled do minulosti, vytváří nám také základ, na které závisí budoucnost našich 

obchodních záměrů. Tyto záměry jsou pak dále rozpracovány ve finančních plánech 

(Grünwald, 2007). 

 

„Finanční analýza je metoda hodnocení finančního hospodaření v podniku, při které se 

získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi 

nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj“ (Sedláček, 2011).  
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Postup při finanční analýze: 

1) výpočet poměrových ukazatelů (koeficientů) pro zvolený podnikatelský subjekt, 

2) porovnání poměrových ukazatelů s průmyslovým průměrem, 

3) vyhodnocení poměrových ukazatelů v čase (analýza trendů), 

4) posouzení vzájemného vztahu mezi poměrovými ukazateli, 

5) odhalíme silné a slabé stránky a navrhneme opatření vedoucí ke zlepšení situace 

v podniku (Synek, 2011). 

 

2.1.1 Zdroje dat pro finanční analýzu 

 

Základní informační zdroje finanční analýzy jsou primárně založeny na finančním 

účetnictví, tedy účetními výkazy. Zahrnují rozvahu, výkaz zisku a ztrát, výkaz o cash 

flow, včetně příloh a výroční zprávy společnosti. Z těchto zdrojů, které jsou veřejně 

dostupné, je možné zprostředkovat finanční analýzu (Kislingerová, 2010). 

Zdroje pro finanční analýzu můžeme tedy rozdělit na interní zdroje a externí 

zdroje. Mezi interní patří rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cashflow, různá statistická šetření 

či opatření. Do externích zdrojů patří informace o jiných společnostech, abychom mohli 

srovnávat naši společnost s konkurencí na trhu. Je potřeba si ale uvědomit, že současný 

princip finanční analýzy nebere v potaz inflaci (Synek, 2011). 

Tyto metody jsou však hodnotné pouze v určitém období. Pokud zpracováváme 

výroční zprávy daných organizací, je třeba, aby uvedená data byly co nejaktuálnější, 

v ideálním případě se jedná o rozmezí 5 let od chvíle zpracovávání finanční analýzy. 

Analyzovaná společnost by také neměla mít v těchto datech výkyvy, například pokud 

v posledních letech společnost odkoupila jiná, či nastala jiná velká změna ve finančním 

hospodaření podniku, finanční analýza jako nástroj nám výsledné hodnoty zkreslí a tím 

pádem postrádá svůj význam (Kislingerová, 2010). 

 

„Finanční analýza představuje rozbor údajů, jejichž prvotním a zpravidla hlavním 

zdrojem je finanční účetnictví“ (Máče, 2006) 
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2.1.2 Uživatelé finanční analýzy 

 

Existuje nespočet fyzických a právnických osob, které se zajímají o finanční zdraví určité 

společnosti. Finanční analýza se provádí pro potřeby například bank, investorů, 

strategických partnerů a hlavních obchodních partnerů. Zpravidla ale můžeme rozdělit 

všechny tyto uživatele na dvě kategorie, a to na externí uživatele a interní uživatele 

finanční analýzy. 

 

Externí uživatelé finanční analýzy jsou: 

- burzovní makléři – ti potřebují informace o finanční situaci společnosti, která 

obchoduje nepřetržitě na burze, 

- investoři – v současné době se stávají rozsáhlou skupinou uživatelů finanční 

analýzy. Díky finanční analýze totiž můžou jednodušeji zvolit, do jaké 

společnosti budou investovat svůj kapitál, také se starají o stabilitu 

společnosti, její budoucí vývoj, úroveň rizika a úroveň zhodnocení kapitálu, 

- banky – sledují likviditu společnosti, hodnotí ziskovost v dlouhodobém 

horizontu s cílem určit schopnost vytvářet peníze a platit dlouhodobé závazky 

včetně dlouhodobých úroků, 

- obchodní partneři – Zákazníci se primárně zajímají o dlouhodobou stabilitu 

společnosti, aby zajistily, že v případě bankrotu nebude problém 

s poskytováním výroby. Dodavatelé pak v plné znalosti finanční situace 

mohou vybrat nejvhodnějšího kupce. Primárně se zajímají o oběžná aktiva a 

krátkodobé závazky. V neposlední řadě také proces cash flow, 

- držitelé firemních dluhopisů – mají zájem o finanční stabilitu společnosti, aby 

vše bylo zaplaceno včas a v dohodnuté výši, 

- auditoři, účetní a daňový poradci – prostřednictvím finančních analýz zjistí 

slabé stránky společnosti ve finančním řízení a navrhují nápravná řešení e 

stabilizaci společnosti, 

- státní instituce a samotný stát – informace z finanční analýzy jsou nezbytné 

pro státní hospodářskou politiku a díky ní můžou státní organizace sledovat 

placení daní a dalších platebních povinností pro všechny organizace.  
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Interní uživatelé finanční analýzy jsou primárně: 

- majitelé společnosti – díky finanční analýze mohou vlastníci ověřit, zdali je 

jejich investice řádně využívána a oceňována. Mají zájem zejména o vývoj 

ukazatelů tržní hodnoty společnosti, ukazatelů ziskovosti a vztahu cash flow 

pro dlouhodobé závazky společnosti, 

- zaměstnanci – mají přirozený zájem o prosperitu a finanční stabilitu jejich 

společnosti, na které závisí jejich zaměstnání a materiální zabezpečení, 

- manažeři – výstupy finanční analýzy využívají pro strategické účely na 

provozní a finanční řízení. Pokud jde o přístup k informacím, mají nejlepší 

pozici pro zpracování finanční analýzy, protože mají informace, které nejsou 

veřejně přístupné externím kandidátům (investorům, bankám, obchodním 

partnerům atd). Manažeři znají skutečnou povahu finanční situace společnosti 

a obvykle ji používají při své každodenní práci. Tím je zajištěno, že všechny 

činnosti jsou podřízené základním cílům společnosti (Živělová, 1998). 

 

2.1.3 Limity finanční analýzy (ve vztahu k použitým datům) 

 

Ačkoliv se může zdát finanční analýza jako přesný ukazatel finanční situace v podniku, i 

ona má určitá omezení, či limity, které mohou zkreslit reálnou hodnotu. Tato 

problematika se týká následujícího: cílem finanční analýzy je z účetních údajů vzít 

výsledky a podrobit je kvantitativní (časový trend a porovnání s průmyslovým průměrem) 

a kvalitativní (příčiny vývoje) analýze. I přes podrobný rozklad finančního zdraví 

společnosti má analýza tři hlavní problémy, které musíme vzít v potaz. Jedná se o: 

1. v ekonomii neexistují teoretické modely „vzorových podniků“, 

2. neexistují tu ani obecně platné „normální hodnoty ukazatelů, 

3. jinde výborně použitelné metody zpracovávání dat v ekonomii selhávají. 

(Kovanicová, Kovanic, 1995) 
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Z těchto tří bodů jasně vyplývá, že i když máme přesné informace z účetních výkazů, 

tyto důvody můžou výsledné ukazatele nepatrně zkreslit. V ekonomii, na rozdíl od 

ostatních předmětů jako matematika či fyzika, nemůžeme stanovit přesné hodnoty, 

které bychom považovali za „standartní“, či nemůžeme stanovit hodnoty na setinu 

přesně. Nemůžeme najít taková čísla, protože ekonomika podniků se ve spoustě 

věcech liší, například v odvětvích, předmětu činnosti, velikosti podniku, kapitálové 

náročnosti předmětu podnikání, či různorodost prostředí a podmínek, ve kterém se 

daný podnik nachází (Mařík, Valach, Kaiser, 2009). 

 

2.2 Metody finanční analýzy 

 

Při použití finanční analýzy existuje mnoho metod, které určí finanční zdraví a podniku. 

Než ale zvolíme jednu z metod, musíme vědět, pro jaký podnik analýzu děláme. Zvolená 

metoda musí být úměrná k vybranému podniku, musí být účelná a spolehlivá. V ekonomii 

se můžeme setkat se dvěma základními druhy metod finanční analýzy, které mají několik 

poddruhů. Jedná se o fundamentální analýzu a technickou analýzu. Základní technikou 

finanční analýzy jsou poměry, zejména absolutní a diferenciální poměry. Velikost 

absolutních ukazatelů závisí na velikosti společnosti a nelze použít pro srovnání 

s různými společnostmi v oboru, nicméně porovnání těchto ukazatelů společnosti v rámci 

různých časových období, je velmi důležité (Kislingerová, Hnilica, 2008). 

 

Fundamentální analýza se používá pro analýzu celé podnikové struktury. Tato metoda 

se používá většinou k analýze krátkodobějších termínů. Týká se jak ekonomických, tak 

neekonomických procesů, kterými by měl uživatel finanční analýzy být obeznámen. Na 

rozdíl ale od analýzy technické, je fundamentální analýze spíše metodou specifickou, či 

standardizovanou, ale nikoliv metodou matematickou či statistikou. 

  



17 

 

Technická analýza oproti fundamentální využívá matematické a statistické postupy, jsou 

také většinou spojeny s dlouhodobějším rozpětím. Vyjadřuje nám statistickou náhodnost 

údajů a slouží k určení budoucího vývoje a závislosti jednotlivých proměnných. 

Metody finanční analýzy jdou rozdělit, avšak ještě jedním způsobem, a to na elementární 

metody a vyšší metody, kterými se bude tato práce věnovat (Růčková, 2015) 

 

Elementární metody jsou používány, když zpracováváme informace z účetních výkazů 

podniku, či jiných veřejně dostupných dokumentů. Tyto metody můžeme rozdělit na čtyři 

základní matematické postupy (ukazatele), jsou to: 

- analýza absolutních ukazatelů, 

- analýza rozdílových ukazatelů, 

- analýza poměrových ukazatelů, 

- analýza soustav ukazatelů (Máče, 2006). 

 

Vyšší metody jsou používány zejména, pokud jsou potřeba detailnější informace pro 

využití k finanční analýze. Jedná se o pokročilou matematickou statistiku, na kterou je 

potřeba určitý počítačový software. Pokud jde o využití, v praxi se v drtivé většině 

k finanční analýze využívají metody elementární, nicméně i vyšší metody mají své 

uživatele, kteří jsou těmto metodám nakloněni (Růčková, 2015) 
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2.3 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Absolutní, jinými slovy stavové ukazatele, jsou založeny přímo z finančních prohlášení. 

Poskytují informace o rozsahu podnikových aktiv a pasiv stejně jako nákladů a výnosů. 

Hotovost je zde považována za měrnou jednotku. 

 

2.3.1 Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza používá absolutní a diferenciální ukazatele. To nám umožňuje 

odhalit změny v procentech jednotlivých položek v účetní uzávěrce (zůstatek, výkaz 

zisku a ztrát) ve srovnání s předchozím obdobím. Z těchto změn můžeme odvodit 

věrohodný vývoj příslušných ukazatelů v budoucnosti. Při výpočtu je ale zapotřebí 

dostatečně dlouhá časová řada a pro tento postup musíme mít zajištěné srovnatelné údaje. 

Do horizontální analýzy musíme zahrnout také očekávané změny uvnitř vybrané 

společnosti a změny vnějšího ekonomického prostředí pro náš odhad budoucího rozvoje 

(Živělová, 1998). 

 Procentní změny jsou založeny na jednotlivých položkách absolutních změn. 

Identifikovány jsou jako rozdíl mezi dvěma hodnotami v čase (Sedláček, 2005). 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑏ěž𝑛é𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í – ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í𝑚 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í  

 

 

 

 

         (Růčková, 2015) 
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2.3.2 Vertikální analýza 

 

Vertikální analýza vyjadřuje procentuální podíl dané položky v účetním výkazu z pevné 

základny. Používá se k vyjádření struktury aktiv a pasiv pro analýzu výkazu zisku a 

ztráty. Výhodou vertikální analýzy je to, že umožňuje srovnání výsledků z různých let, 

protože nezávisí na roční inflaci a je primárně vhodný na srovnání v prostoru, tzn. v jiné 

společnosti. Nevýhody procentuální finanční analýzy je, že nezjišťuje příčiny změn a 

mění absolutní základ pro výpočet ukazatelů a z toho vychází, že je možnost, že ve 

vykazovaných údajích mohou být nesrovnalosti (Živělová, 1998). 

 

2.4 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Rozdílové ukazatele, nebo fondy finančních prostředků, jak některé zdroje uvádí, jsou 

určeny k analýze a řízení finanční situace v podniku, hlavně se jedná o likviditu. 

V rozdílových ukazatelích jsou 3 hlavní, se kterými se praxi nejčastěji setkáváme 

- čistý pracovní kapitál, 

- čisté pohotové prostředky, 

- čistý peněžně pohledávkový fond. 

Fond můžeme chápat jako shrnutí vybraných stavových ukazatelů, které nám 

popisují aktiva či pasiva. Je to rozdíl mezi součtem vybraných krátkodobých aktiv a 

vybraných krátkodobých pasiv (Sedláček, 2011). 

Analýzou těchto fondů můžeme určit, jestli má podnik dostatečná aktiva a jsou vyšší než 

jeho závazky. To poté vypovídá a likviditě daného podniku (Knápková, Šteker, 2011). 
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2.4.1 Čistý pracovní kapitál 

 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) je nejčastěji využívaný ukazatel. Vypočítá se jako rozdíl 

celkových oběžných aktiv (OA) a celkových krátkodobých dluhů. Pokud do pohotových 

peněžních prostředků zahrneme pouze hotovost a finance na běžném účtu, můžeme 

dosáhnout nejvyššího stupně likvidity. Na včasné splácení svých závazků má u podniku 

velký vliv rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy. Pokud má společnost větší 

celková oběžná aktiva než celkové krátkodobé dluhy, můžeme usoudit, že podnik je 

finančně zdraví neboli že je likvidní (Sedláček, 2011). 

 Vzorec pro vypočítání čistého pracovního kapitálu vypadá tedy následovně: 

 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 – 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  

(Kislingerová, 2008) 

 

2.4.2 Čisté pohotové prostředky 

 

Zásadním problémem při používání ČPK je, že některá oběžná aktiva můžeme považovat 

za málo likvidní, či trvale nelikvidní. Jedná se například o neodbytné pohledávky, 

neprodejné výrobky nebo nadměrný stav zásob. Tím pádem může ukazatel ČPK růst, i 

když bude likvidita podniku klesat. Proto byl vytvořen ukazatel „čisté pohotové 

prostředky“ (ČPP). Ten nám ukazuje vztah mezi okamžitou likviditou aktuálně splatných 

závazků, a to krátkodobých. Vzorec pro čisté pohotové prostředky je následující: 

 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 – 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

 

 Mezi pohotové peněžní prostředky řadíme například krátkodobé termínované 

vklady, krátkodobé cenné papíry, směnky, šeky (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

  



21 

 

2.4.3 Čistý peněžně pohledávkový fond 

 

Čistý peněžně pohledávkový fond (ČPPF) představuje ideální středovou cestu mezi 

čistým pracovním kapitálem a čistými pohotovými prostředky. Při zpracování vzorce 

totiž odebereme u oběžných aktiv zásoby a nelikvidní pohledávky a poté odečteme 

krátkodobé závazky. ČPPF se označuje také jako čistý peněžní majetek (ČPM). Navíc 

oproti ČPP zahrnuje i krátkodobé pohledávky. Matematicky lze sestavit vzorec jako: 

 

Č𝑃𝑃𝐹 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 – 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 – 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 

(Sedláček, 2011) 

 

2.5 Analýza poměrových ukazatelů  

 

Dalším způsobem, jak vidět vztah mezi jednotlivými položkami v rozvaze a výkazech 

příjmů, je analýza poměrů jednotlivých nebo skupinových položek společnosti. Navíc ale 

analýza poměrových ukazatelů poskytuje rychlou charakteristiku finanční situace 

společnosti. Je to velmi dobrý nástroj k porovnání finanční situace společnosti mezi 

ostatními organizacemi v oboru. Tyto ukazatele jsou užitečné nejen pro finanční analýzu, 

ale také slouží jako hlavní prvek fundamentální analýzy a hraje velkou roli v hodnocení 

společnosti, která s ním souvisí. Tyto poměrové ukazatele lze rozdělit do několika skupin. 

Zde se budeme věnovat 4 nejpoužívanějším poměrovým ukazatelům. 

 

- ukazatel likvidity a platební schopnosti, 

- ukazatel rentability, 

- ukazatel zadluženosti, 

- ukazatel aktivity a využití majetku (Blaha, 2006). 
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2.5.1 Ukazatele likvidity a platební schopnosti 

 

Ukazatel likvidity měří schopnost společnosti vypořádat se se splatnými závazky. 

V souvislosti se splatnou solventností společnosti existují tří základní podmínky, které 

musí být určeny. 

 

- solventnost – to je běžná schopnosti společnosti získat zdroje na pokrytí 

vlastních závazků, 

- likvidita – jedná se o současnou schopnost pokrýt své vlastní splatné závazky, 

je to také nástroj k měření krátkodobé nebo okamžité solventnosti, 

- stupeň likvidity – jedná se o jednu z charakteristik druhu nemovitosti, to 

označuje míru obtížnosti při přeměně aktiv na hotovost (Nývltová, Marinič, 

2010). 

 

Tyto poměry se zabývají nejlikvidnějšími částmi aktiv společnosti a jsou rozděleny podle 

likvidity aktiv (Nývltová, Marinič, 2010). U likvidity rozdělujeme tří základní ukazatele. 

 

Okamžitá likvidita ukazuje, kolikrát krátkodobé závazky společnosti kryjí krátkodobá 

aktiva. To znamená kolikrát je společnosti schopna uspokojit své věřitele, pokud se 

během jednoho okamžiku změní veškerá současná aktiva na hotovost. Přijatelné hodnoty 

u okamžité likvidity se pohybují mezi 1,5 – 2,5 (Sedláček, 2001). 

 

 

  

(Máče, 2006)  
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Pohotová likvidita měří jen krátkodobá oběžná aktiva s krátkodobými závazky, zatímco 

pohotová aktiva zahrnují finanční aktiva, obchodovatelné cenné papíry a pohledávky. 

Posouzení takové platební schopnosti vylučuje vliv zásob. Hodnota u pohotové likvidity 

by se měla pohybovat od 1 – 1,5 (Synek, 2011). 

 

 

(Máče, 2006) 

 

Běžná likvidita měří schopnost společnosti pokrýt skutečné dluhy. V čitateli 

nahrazujeme peníze a jejich ekvivalenty. Likvidita je zajištěna pomocí indikátoru 

s hodnotou nejméně 0,2 (Nývltová, Marinič, 2010). 

 

 

(Máče, 2006) 

 

„Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky 

a těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny splatné 

závazky.“ (Scholleová, 2012). 
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2.5.2 Ukazatele rentability 

 

Hlavním záměrem ukazatelů rentability je míra návratnosti nebo ziskovosti. Často je 

používají například akcionáři a potencionální investoři za účelem hodnocení 

podnikatelského subjektu. Nejčastější ukazatele rentability jsou: 

 

- ROS (Return on sales), 

- ROE (Return on equity), 

- ROA (Return on assets), 

- ROCE (Return of capital employed). 

 

ROS (Return on sales) – neboli rentabilita tržeb. Zde může být zisk ve formě EAT (zisk 

po zdanění), EBT (zisk před zdaněním) nebo EBIT (zisk před úrokem a zdaněním). Tento 

poměr ukazuje zisk marže, což je důležitá vlastnost pro úspěch v podnikání (Knápková, 

Pavelková, Šteker, 2013). 

 

 

(Máče, 2006) 

 

ROA (Return on assets) – neboli rentabilita aktiv. ROA je považován za klíčové měřítko 

v ziskovosti. Používá se ve vztahu mezi čistým ziskem a aktivy, aby bylo vidět, jak je 

společnost schopna využít svých aktiv k vytvoření zisku (Dluhošová a kol., 2010). 

 

 

(Máče, 2006) 
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ROE (Return on equity) – neboli rentabilita vlastního kapitálu – tento poměr představuje 

celkovou ziskovost vlastního kapitálu investovaného do podnikání. Úroveň návratnosti 

vlastního kapitálu závisí také na ziskovosti celkových závazků a také na úrokové sazbě 

zahraničních zdrojů. Tento výnos lze zlepšit, když se podnik rozhodne odkoupit své 

vlastní akcie od investorů, nebo pomocí většího dluhu a méně vlastního kapitálu 

k financování svých operací (Dluhošová a kol., 2010). 

 

 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

 

ROCE (Return of capital employed) – neboli rentabilita celkového investovaného 

kapitálu je poměr (ukazatel), který měří ziskovost  a efektivitu, v níž je kapitál 

obsažený. Tento kapitál lze popsat také jako rozdíl celkových aktiv a krátkodobých 

závazků (Dluhošová a kol., 2010). 

 

 

(Růčková, 2015) 
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2.5.3 Ukazatele zadluženosti 

 

V dnešní době podnikové ekonomiky je velmi vzácné financovat podnikání pouze 

z vlastního zdroje. Každá společnost tak disponuje určitou dlužnou částkou. Hlavní 

podstata pákového efektu je najít optimální výši dluhu a také správné vztahy mezi 

kapitálem a současnými závazky.  

 Jedním ze základních ukazatelů zadluženosti je koeficient samofinancování. 

Ten nám ukazuje, jak moc jsou aktiva podniku financována externě, tedy akcionáři a 

investory. Ve vzorci jsou tedy obsažena celková aktiva a vlastní kapitál (Dluhošová a 

kol., 2010). 

 

 

(Růčková, 2015) 

 

Dalším velmi důležitým ukazatelem zadluženosti je celková zadluženost. Sem vstupuje 

schopnost podniku splácet úroky. Úrokem jsou myšleny ty, které plynou z peněz, které si 

podnik půjčil. 

 

 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 
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Míra zadluženosti je také velmi důležitý ukazatel, který kombinuje dva předchozí. 

Někdy se nazývá také jako sazba zadluženosti nebo míra rizika. Tento ukazatel je velmi 

důležitý zejména pro subjekty, které se rozhodují, zda budou do společnosti investovat, 

zejména bankovní instituce a samotní investoři. Je totiž důležité, aby podnik měl cizích 

zdrojů čím dál méně, a ne více (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

 

 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

 

Ukazatel úrokového krytí měří, kolikrát je zisk vyšší než úrokové výdaje. Doporučená 

hodnota tohoto indikátoru je zhruba 3. Tato hodnota je tak vysoká, protože po zaplacení 

úrokových nákladů musí zbýt podniku peníze na zaplacení zisku pro akcionáře (Růčková, 

2015). 

 

 

(Blaha, 2006) 

 

Posledním ukazatelem je doba splácení dluhů. Ten nám popisuje počet let, za které 

bude podnik schopen splácet své dluhy. Je také považován za optimální klesající trend, 

co se ukazatelů týče (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013). 

 

 

 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013) 

  



28 

 

2.5.4 Ukazatele aktivity a využití majetku 

 

Tyto ukazatele měří, jak účetní jednotka efektivně hospodaří se svými vlastními aktivy. 

Jinými slovy, ukazují schopnost vedení dosáhnout co nejlepších výsledků s využitím 

optimálního vloženého kapitálu. Pokud má společnost více aktiv, než je nutné, vznikají 

pak zbytečné náklady, a proto se zisky snižují. Na druhé straně, nedostatek aktiv má za 

následek nutnost zbavit se možných obchodních příležitostí, což zapříčiní potencionální 

výnosy. Ukazatele lze vyjádřit jako míru obratu, která odráží počet střídání aktiv za 

období nebo jako obratové období, které odráží dobu jednoho obratu za určitý počet dní 

(Sedláček, 2001). 

 

Obrat aktiv je nejkomplexnější ukazatel této skupiny. Tento ukazatel měří účinnost 

využití všech aktiv společnosti. Ukazuje nám úroveň zhodnocení dlouhodobého majetku 

v podniku ve výrobní činnosti bez ohledu na zdroje pokrytí těchto aktiv (Živělová, 1998). 

 

 

(Scholleová, 2012) 

 

Dalším důležitým ukazatelem v této skupině je obrat zásob. Ten nám udává, kolikrát se 

během jednoho roku přemění zásoby na jinou formu oběžného majetku. Tento proces 

pokračuje až do fáze, kdy podnik prodá hotový produkt a znovu nakoupí zásoby 

(Scholleová, 2012). 

 

 

(Scholleová, 2012) 
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Doba obratu zásob – počet dnů, kdy jsou zásoby uschovány v podniku až do doby jejich 

spotřeby až k prodeji hotových výrobků 

Doba obratu pohledávek – počet dnů, během kterých podnik čeká na zaplacení 

pohledávek za výrobky a služby, které už prodala či poskytla. 

Doba obratu závazků – počet dnů mezi nákupem zásob a zaplacením tohoto nákupu, 

tato doba by měla být menší než doba obratu pohledávek, aby podnik generoval výnos 

(Scholleová, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

(Scholleová, 2012) 
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2.6 Analýza soustav ukazatelů 

 

Pro finanční a ekonomickou situaci můžeme využít metody absolutní, rozdílové a 

ukazatele poměrové analýzy. Nicméně tyto ukazatelé mají nevýhody, a to hlavně jejich 

omezená vypovídající schopnost, protože zpracovávají pouze určitý aspekt činnosti 

v podniku, kdy tyto ukazatelé hodnotí pouze určité části podniku, nicméně nám 

nepodávají hodnocení komplexnější či celkové. K takovému hodnocení byly vytvořeny 

analýzy soustav ukazatelů (souhrnné indexy hodnocení). Tyto ukazatele můžeme rozdělit 

následujícím způsobem. 

a) Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – typickým příkladem těchto 

ukazatelů jsou pyramidové soustavy, které díky rozkladu ukazatelů identifikují 

vazby mezi ekonomickými a logickými ukazateli. Nejznámější z tohoto odvětví 

je Du pontův rozklad. 

b) Účelové výběry ukazatelů – jsou rozděleny na bázi komparativně-analytických 

nebo matematicko-statistických metodách. Tyto ukazatelé mají za úkol 

zkombinovat takový výběr ukazatelů, který by umožnil kvalitativně určit finanční 

stav podniku a předurčit potencionální krizové situace, kterým by podnik mohl 

v budoucnu čelit. Tyto modely se rozdělují na dva hlavní poddruhy, kterým se 

budeme níže věnovat. 

 

- bonitní (diagnostické) modely, 

- bankrotní (predikční) modely (Sedláček, 2011). 
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2.6.1 Bonitní modely 

 

Cílem bonitních modelů je zhodnotit finanční situaci v podniku a posoudit, zda se 

z výsledných hodnot hodnotí vybraný podnik jako dobrý (prosperující) nebo špatný 

(neprosperující). V bonitních modelech je podnik srovnáván s ostatními společnostmi, 

které mají stejný, či podobný podnikatelský záměr. K tomu je potřeba vybrat si jeden či 

více ukazatelů, který je potřeba správně zpracovat a který vyjadřuje finanční stav 

společnosti pro porovnání s konkurencí. Zjednodušeně bonitní modely se snaží vyjádřit 

celkovou bonitu hodnoceného podniku. Modely jsou vhodné zejména pro investory a 

vlastníky společnosti, kteří tyto informace a zdroje nemají, aby si mohli vypočítat čistou 

současnou hodnotu podniku. Nejpoužívanější modely v tomto odvětví jsou: 

 

- kralickův Quicktest, 

- index bonity, 

- tamariho model, 

- soustava bilančních analýz podle Ludvika Douchy (Scholleová, 2012). 

 

2.6.2 Bankrotní modely 

 

Bankrotní modely slouží podniku k tomu, aby mohl předvídat bankrot. Tyto modely 

slouží jako „systém včasného varování“, tedy aby podnik něco změnil, než dojde 

k bankrotu. Jsou založeny na tom, že každý podnik, kterému hrozí bankrot, již nějakou 

dobu před ním vykazuje určité příznaky, které jsou typické pro bankrot, kterým je potřeba 

předejít, protože podle nich se dá bankrot předvídat. Mezi takové příznaky řadíme 

problémy s výší likvidity, čistého kapitálu či rentabilitou vloženého kapitálu. Mezi 

bankrotní modely patří zejména: 

 

- altmanova analýza (nejznámější bankrotní model), 

- tafflerův model, 

- indexy IN (Sedláček, 2011). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SPOLEČNOSTI 

 

Tato část bakalářské práce se bude věnovat společnosti VARS a.s. Společnost bude 

nejdříve představena a poté budou finanční výsledky podrobeny finanční analýze, v rámci 

níž budou použity metody (ukazatele) uvedené v části teoretické. V poslední kapitole pak 

budou představeny návrhy a řešení ke zlepšení finanční situace společnosti. U vybraných 

ukazatelů finanční analýzy bude zpracováno porovnání s hodnotami doporučenými, díky 

čemuž můžeme vyhodnotit, zdali je finanční zdraví společnost vyhovující či 

nevyhovující. Vybrané ukazatele budou porovnány rovněž s oborovým průměrem. 

Hodnoty oborového průměru jsou získány z finančních analýz podnikové sféry 

Ministerstva průmyslu a obchodu (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. 

Analytické materiály a statistiky [online]. ©2018. Dostupné z         

www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analytickematerialy-a-statistiky/analyticke-materialy) a to 

konkrétně odvětví výroba, instalace a prodej elektrických zařízení a vývoj softwaru. 
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3.1 Informace o analyzované společnosti 

 

Následující tabulka zobrazuje základní informace o analyzované společnosti VARS a.s. 

Tabulka 1: Základní údaje o společnosti (Vlastní zpracování dle VARS.cz) 

 

Obchodní jméno VARS BRNO a.s. 

Sídlo 
Kroftova 3167/80c, Žabovřesky 616 00 

Brno 

Právní forma 

Akciová společnost, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném krajským soudem 

v Brně, oddíl B, vložka 1743 

Datum Zápisu 22. listopadu 1995 

Identifikační číslo 634 81 901 

Předmět podnikání 

Výroba, instalace, opravy elektrických 

strojů, přístrojů a telekomunikačních 

zařízení. Výkon zeměměřičských činností. 

Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona 
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VARS BRNO a.s. je registrována jako technologická firma, která nabízí inovativní a 

užitečná řešení pro dopravní telematiku, správu majetku a GIS. Základem těchto řešení 

jsou vývoje softwarových aplikací, obsahující nejmodernější trendy v oblasti 

informačních technologií a může tak zákazníkům nabídnout nové rozměry a možnosti 

za vysoce konkurenčních podmínek. 

 

Společnost byla založena v roce 1995 v Brně, v Technologickém centru České republiky. 

V průběhu let se vyprofilovala jako lídr v několika oblastech: 

 

- Oblast ITS (Intelligent Transport Systems). 

- Oblast hospodaření s pozemními komunikacemi (Road Asset Management). 

- Oblast správa vodních cest a hospodaření na vodních plochách. 

- Oblast správy majetku, tvorby a prezentace geografických dat založené na GIS 

(Geographic Information System) 

(Vars, 2018). 

 

Podnik si vybudoval zázemí v týmu vlastních vysoce kvalifikovaných zaměstnanců – IT 

specialistů pohybujících se v oboru několik let, kteří také pracují na vývoji několika 

projektů a tvoří tak společně firemní know-kow, které respektuje oborové trendy a 

aktuální i budoucí potřeby zákazníků. Podnik poskytuje navíc 24/7 servis, podporu a 

školení. Dále nabízí konzultace, návrhy řešení, přizpůsobení, vývoj a implementaci. 

Aktivně rozšiřuje své znalosti účastí na mezinárodních konferencích a expertních fórech. 

  

Společnost VARS BRNO je od 1. 8. 2014 součástí jedné z nejvýznamnějších nadnárodních 

skupin VINCI Energies. VINCI Energies je členem francouzské skupiny VINCI – 

jednoho z předních světových aktérů v oblasti výstavby a správy dopravních infrastruktur, 

který se specializuje zejména na zavádění, vybavování a optimalizaci energetické, 

dopravní a průmyslové infrastruktury a přispívá k rychlému šíření inovativních 

informačních a komunikačních technologií. Skupina disponuje více jak 65.400 

zaměstnanci v 51 zemích světa a obratem přesahuje 10,2 mld EUR ročně. Každá 

obchodní jednotka, z celkových 1600, si zachovává svou autonomii a vždy nabízí řešení 

http://www.vinci-energies.cz/
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založené na znalosti a know-how sdílené v rámci celé skupiny VINCI s ohledem na lokální 

podmínky. (Vars, 2018). 

Jako nejvýznamnější klienti VARS BRNO a.s. jsou zařazení Ministerstvo dopravy ČR, 

krajské úřady a krajská města, správci telekomunikací, platební správa a podniky povodí, 

dopravní a výzkumná centra, projektanti a další (Vars, 2018). 

 

Obrázek 1 : Logo Vars a.s. (Zdroj: Vars, 2018) 

 

3.2 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Tato část bude rozdělena na 7 podkapitol zaměřující se na horizontální a vertikální 

analýzu, a to pasiv, aktiv, výkazů zisků a ztrát, výnosů a nákladů. 

 

3.2.1 Horizontální analýza aktiv 

 

Horizontální analýza aktiv porovnává absolutní a relativní změny vybraných položek 

aktivní strany rozvahy v čase.  
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V tabulce 2 lze vidět, že v rámci 5 zkoumaných let vzrostla celková aktiva mezi lety 

2014/2014 (o 11,34 %) a dále pak mezi lety 2018/2017 o 71,66%. V roce 2015 aktiva 

vzrostla o 22 378 tis. Kč, tedy o 11,34 % a to z důvodu velkého nárustu krátkodobých 

pohledávek, konkrétně se jedná o 58 792 tis. Kč, což je 83,1 % nárůst oproti roku 

minulému.  

 

Co se týče stálých aktiv, jejich hodnoty mají klesající trend, a to i u dlouhodobého 

hmotného majetku tak i dlouhodobého nehmotného majetku. Největší rozdíl je v roce 

2017, kdy stálá aktiva klesla o 63,25 %, částkou 26 553 tis. Kč. Velký pokles lze vidět i 

v roce 2015 (34 451 tis. Kč), což je pokles o 40,66 % oproti minulému roku. Tento 

klesající trend je způsoben zejména odpisy. 

 

V roce 2016 celková aktiva klesla o 40 434 tis. Kč (18,40 %) oproti roku 2015. Tato 

skutečnost je způsobena zejména snížením krátkodobého finančního majetku. Rozdíl činí 

28 818 tis. Kč (100 %). 

 

V roce 2017 celková aktiva znovu klesla oproti roku 2016, a to o 54 456 tis. Kč (30,36 

%). Ovšem tentokrát to není způsobeno hlavně oběžnými aktivy, ale podíl na tom mají 

jak oběžná aktiva, tak stálá aktiva. U stálých aktiv je pokles o 26 553 tis. Kč (63,25 %) a 

u oběžných aktiv je pokles o 27 765 tis Kč (20,31 %). U stálých aktiv je to zejména kvůli 

Údaje jsou v tis. Kč, respektive v 
% 

2015-
14 

% 
2016-

15 
% 2017-16 % 2018-17 % 

Aktiva celkem 22 378 11,34 -40 434 -18,40 -54 456 -30,36 89 495 71,66 

Stálá aktiva -34 451 -40,66 -8 290 -16,49 -26 553 -63,25 -3 960 -25,66 

Dlouhodobý nehmotný majetek -11 931 -55,49 -5 428 -56,72 -3 544 -85,56 -365 -61,04 

Dlouhodobý hmotný majetek -22 453 -35,65 -2 862 -7,06 -23 009 -61,10 -3 595 -24,54 

Dlouhodobý finanční majetek -67 -26,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Oběžná aktiva 56 656 50,51 -32 143 -19,04 -27 765 -20,31 93 489 85,84 

Zásoby -30 -1,14 2 505 96,42 8 673 169,96 16 557 120,19 

Dlouhodobé pohledávky 5 228 197,88 -3 617 -45,96 -1 509 -35,48 6 111 222,70 

Krátkodobé pohledávky 58 792 83,10 -5 457 -4,21 -33 655 -27,12 69 969 77,38 

Krátkodobý finanční majetek -7 334 -20,29 -28 819 -100,00 0 0,00 0 0,00 

Časové rozlišení aktiv 173 34,26 -1 -0,15 -138 -20,38 -34 -6,31 

Tabulka 2: Horizontální analýza aktiv, absolutní (údaje v tis. Kč) i procentuální vyjádření 

meziročních změn (Vlastní zpracování) 
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dlouhodobému hmotnému majetku, který se oproti minulému roku snížil o 23 009 tis. Kč, 

tedy 61,1 %. U oběžných aktiv je poměrné velký rozdíl zase v krátkodobých 

pohledávkách, které klesly o 33 655 tis Kč (27,12 %). 

 

V roce 2018, tedy posledním sledovaném roce, přišel významný nárůst celkových aktiv. 

Nárůst činí 89 495 tis. Kč (71,66 %) oproti roku 2017. V tabulce lze vidět, že největší 

změna je v oběžných aktivech, kdy se rapidně zvedly krátkodobé pohledávky o 

69 969 tis. Kč (77,38 %), ale i dlouhodobé pohledávky, které vzrostly o 16 557 Kč  

(120,19 %). Důležité je však zmínit, že velký nárůst měly v roce i dlouhodobé 

pohledávky. Sice se jedná o rozdíl 6 111 tis. Kč, ale procentuální rozdíl je 222,7 % oproti 

roku 2017.  

Jediná položka, která má z dlouhodobého hlediska rostoucí trend jsou zásoby, které se od 

roku 2015 stále zvyšují. Z tabulky lze také vidět, že největší rozdíly mezi obdobími 

v aktivech dělají krátkodobé pohledávky. 

 

K zobrazení přehlednějšího vývoje aktiv (celkových, stálých a oběžných) byl zpracován 

graf 1. 

 

 

Graf 1: Horizontální analýza aktiv  (Vlastní zpracování) 
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3.2.2 Horizontální analýza pasiv 

 

Horizontální analýza pasiv porovnává absolutní a relativní změny vybraných položek 

pasivní strany rozvahy v čase. 

 

Tabulka 3: Horizontální analýza pasiv, absolutní i procentuální vyjádření (Údaje v tis. Kč) (Vlastní 

zpracování) 

Údaje jsou v tis. Kč, respektive v 
% 

2015-
14 

% 
2016-

15 
% 

2017-
16 

% 
2018-

17 
% 

Pasiva celkem 22 378 11,34 -40 434 -18,40 -54 456 -30,36 89 495 71,66 

Vlastní kapitál 9 065 8,44 8 692 7,46 -38 044 -30,40 32 244 37,01 

Výsledek hospodaření minulých 
let 

5 009 7,41 93 0,13 -30 308 -41,69 -2 344 -5,53 

Výsledek hospodaření běžného 
období 

4 084 37,10 8 599 56,97 -7 736 -32,65 34 588 216,77 

Cizí zdroje 19 147 30,45 -27 899 -34,01 -16 402 -30,30 57 243 151,73 

Rezervy 12 197 289,10 1 553 9,46 -5 827 -32,43 47 080 387,75 

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

Krátkodobé závazky  11 633 21,55 -29 452 -44,89 -10 575 -29,24 10 163 39,72 

Časové rozlišení pasiv -5 834 -21,52 -21 227 -99,78 -10 -21,28 8 21,62 

 

Z tabulky 3 lze vyčíst jak se v průběhu let 2014-2018 vyvíjela pasiva celkově. V roce 

2015 se pasiva oproti roku 2014 zvýšila o 22 378 tis. Kč (11,34 %). Tento vzrůst 

zapříčinil, jak růst vlastního kapitálu 9 065 tis. Kč (8,44 %), tak růst cizích zdrojů, které 

vzrostly oproti roku 2014 o 19 147 tis. Kč (30,45 %). U cizích zdrojů se ale hlavně jedná 

o rezervy, které podnik zvýšil o 289,1 % rovnající se částce 12 197 tis. Kč. 

 

V roce 2016 se naopak pasiva významně snížila o 40 434 tis. Kč (18,4 %). Takovýto 

úbytek pasiv způsobilo splacení části krátkodobých závazků, které klesly o 44,89 % 

oproti roku 2015. Rozdílná částka tedy činí 29 452 tis. Kč. Za zmínku však také stojí 

časové rozlišení pasiv v tomto roce, které bylo poslední rokem, kdy se tato položka 

přiblížila k 0, tedy od následujícího roku je časové rozlišení pouze zanedbatelných 

částkách oproti období před rokem 2017. Časové rozlišení v roce 2016 je poníženo o 

částku 21 227 tis. Kč (99,78 %). 
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V analyzovaném roce 2017 pasiva opět hodně klesla. Konkrétně o 54 456 tis. Kč (30,36 

%). Oproti roku minulému se v tomto roce jedná hlavně o vlastní kapitál, který se snížil 

o 38 044 tis. Kč (30,4 %). Snížily se ale také cizí zdroje, konkrétně krátkodobé závazky 

o 10 575 tis. Kč (29,24 %) a o 32,43 % se také snížily i rezervy analyzované společnosti. 

 

V posledním sledovaném roce 2018 došlo k výraznému zvýšení celkových pasiv (o 

89 495 tis. Kč, resp. 71,66 %). V tomto roce se zvýšily téměř všechny položky z pasiv, 

přičemž na tomto nárůstu se nejvýrazněji podílely rezervy, které vzrostly o 47 080 tis. Kč 

(387,75 %), a výsledek hospodaření běžného účetního období.  

 

Nárůst aktiv a pasiv v posledním analyzovaném roce způsobila velká poptávka po 

službách společnosti a dokončení několika projektů, které vynesly podniku větší tržby 

než v obdobích předcházejících. Jak je patrné z tabulky 3, výsledek hospodaření běžného 

období vzrostl v posledním analyzovaném roce o 216,77 % oproti roku 2017. 

 

K přehlednějšímu zobrazení vývoje pasiv (celkových, vlastního kapitálu a cizích zdrojů) 

je využit graf 2. 

 

 

Graf 2: Horizontální analýza pasiv (Vlastní zpracování) 
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3.2.3 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

 

Tabulka 4 ukazuje absolutní i procentuální vyjádření v oblasti výkazu zisků a ztrát. Nutno 

přeformulovat, např. V tabulce 4 je znázorněn vývoj vybraných položek výkazu zisku a 

ztrát v čase. 

 

Tabulka 4: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát – absolutní změny (v tis. Kč) a relativní 

změny (v %) (Vlastní zpracování) 

 

Z tabulky 4 je patrné, jak se ve sledovaném období vyvíjely tržby, jednotlivé kategorie 

nákladů a výsledek hospodaření analyzované společnosti. V roce 2015 se tržby z prodeje 

výrobků a služeb zvýšily o 27 359 tis. Kč, tedy 22,94 %. Tato skutečnost je zapříčiněna 

tím, že společnost získala několik nových kontraktů na nové projekty.  

 

V roce 2016 tržby oproti roku minulému klesly o 10,58 %, tedy v absolutním vyjádření o 

15 512 tis. Kč, ani tak ale nebyl podnik ve ztrátě, protože výsledek hospodaření před 

zdaněním oproti minulému roku se zvýšil o 10 148 tis. Kč (54,32 %). Tato skutečnost je 

zapříčiněna tím, že projektů sice nebylo tolik, ale nebylo potřeba tolik externích 

Údaje jsou v tis. Kč, respektive v % 2015-14 % 2016-15 % 2017-16 % 2018-17 % 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 27 359 22,94 -15 512 -10,58 -10 039 -7,66 107 894 89,12 

Tržby za prodej zboží -11 137 -29,11 -4 037 -14,89 1 749 7,58 1 841 7,42 

Výkony 26 158 21,47 -16 895 -11,42 -10 039 -7,66 107 894 89,12 

Výkonová spotřeba 15 944 36,74 -3 266 -5,50 21 175 37,76 25 112 32,51 

Změna stavu zásob vlastní činností 1 408 -5632,00 -2 855 -206,44 -8 316 564,95 -1 598 16,33 

Osobní náklady -595 -1,06 546 0,98 -402 -0,72 10 502 18,84 

Ostatní provozní výnosy -27 562 -91,68 277 11,08 20 056 721,96 -20 953 -91,76 

Provozní výsledek hospodaření 8 843 63,35 7 122 31,24 -9 734 -32,53 41 943 207,75 

Výnosové úroky a podobné výnosy -457 -82,05 23 23,00 -42 -34,15 48 59,26 

Finanční výsledek hospodaření -3 804 1203,80 3 026 -73,45 874 -79,89 123 -55,91 

Výsledek hospodaření před zdaněním 5 039 36,94 10 148 54,32 -8 860 -30,73 42 066 210,66 

Čistý obrat za účetní období -11 732 -6,24 -19 334 -10,96 11 816 7,52 88 769 52,56 
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zaměstnanců, které společnost musela najmout v roce 2015 kvůli většímu objemu 

plánovaných projektů. 

 

Rovněž rok 2017 byl pro společnost méně úspěšný než předešlé roky, protože se 

pracovalo na dlouhodobých projektech do roku 2018, takže klesly jak tržby z prodeje 

výrobků a služeb (o 10 039 tis. Kč) tak i výsledek hospodaření (o 8 860 tis. Kč). Nicméně 

aby nebyla společnost ve ztrátě, měla řadu menších projektů, které navýšily ostatní 

provozní výnosy o 20 056 tis. Kč, tedy o 721 % oproti roku minulému. 

 

Jak je zřejmé z analýzy aktiv a pasiv, největší obrat nastal ve společnosti v roce 2018, 

kdy se tržby z prodeje výrobků a služeb zvedly o 89,12 %, tedy hodnotou 107 894 tis. 

Kč. Ubyly sice menší projekty, ale byly dokončeny ty dlouhodobé, proto výsledek 

hospodaření před zdaněním byl na konci roku o 42 066 tis. Kč (210,66 %) vyšší než 

v roce 2017.  

 

Z této analýzy lze zjistit, že pro společnost byl rok 2018 naprosto průlomový a mimořádně 

úspěšný. 

 

Následující graf 3 vyjadřuje, jak se tržby z prodeje výrobků a služeb, výkonová spotřeba 

a výsledek hospodaření v průběhu 5 let vyvíjely.  
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Graf 3: Analýza výkazu zisků a ztrát (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

3.2.4 Vertikální analýza aktiv 

 

Metoda Vertikální analýza je založena na procentním rozboru finančních výkazů, 

vyčísluje %podíl vybraných položek na celku. 

 

Tabulka 5: Vertikální analýza aktiv (Vlastní zpracování) 
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Údaje jsou v % 2014 v % 2015 v % 2016 v % 2017 v % 2018 v % 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Stálá aktiva 42,92 22,87 23,41 12,36 5,35 

Dlouhodobý nehmotný majetek 10,89 4,35 2,31 0,48 0,11 

Dlouhodobý hmotný majetek 31,90 18,44 21,00 11,73 5,16 

Dlouhodobý finanční majetek 0,13 0,08 0,10 0,15 0,08 

Oběžná aktiva 56,82 76,82 76,21 87,21 94,41 

Zásoby 1,33 1,18 2,85 11,03 14,15 

Dlouhodobé pohledávky 1,34 3,58 2,37 2,20 4,13 

Krátkodobé pohledávky 35,84 58,94 69,19 72,41 74,82 

Krátkodobý finanční majetek 18,31 13,11 0,00 0,00 0,00 

Časové rozlišení aktiv 0,26 0,31 0,38 0,43 0,24 
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V roce 2014 činila stálá aktiva nejvyšší hodnotu za analyzované období, a to 42,92 % 

z celkových aktiv. V roce 2016 je podíl stálých aktiv na celkových aktivech 23,41 % a 

v poslední analyzovaném roce pouze 5,35 %. Podíl je tedy čím dál nižší, a to nejen díky 

odpisům, ale i díky neustále se zvyšujícím krátkodobým pohledávkám.  

 

Co se týče dlouhodobého majetku, tak finanční majetek společnost skoro žádný nemá, je 

to, protože na nich nestaví svůj záměr. Ve stálých aktivech většinu tvoří ve všech letech 

dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobý hmotný majetek tvoří pouze stavby 

společnosti a elektronika používána k podnikatelskému záměru (počítače, serverovny 

atd.). Pořizování dlouhodobého hmotného majetku v době startu provozu bylo pomocí 

leasingu (rok 1995). 

 

 Poslední položkou stálých aktiv je dlouhodobý nehmotný majetek. Ten tvoří pouze 

software, který podnik využívá ke svému záměru. Kromě let 2014 a 2015 jsou zásoby 

položkou, která každým rokem vzrůstá, a to od hodnoty 2,85 % až do roku 2018, kdy byla 

hodnota zásob zatím nejvyšší, a to 14,15 %. 

 

Z tabulky vertikální analýzy aktiv je dále patrné, že největší součást aktiv jsou krátkodobé 

pohledávky. Oběžná aktiva společnosti každým rokem mají větší podíl na celkových 

aktivech, a to právě díky růstu krátkodobých pohledávek, které se pohybují v rozmezí 

sledovaných let od 35,84 % (2014) až do 74,82 % (2018). Z výše uvedeného tedy můžeme 

říci, že kromě roku 2014, kdy poměr stálých aktiv a oběžných aktiv je téměř vyrovnaný, 

tvoří v ostatních letech více než tři čtvrtiny celkových aktiv oběžná aktiva, zejména tedy 

krátkodobé pohledávky. 

 

Krátkodobý finanční majetek společnosti se vyskytuje pouze v letech 2014 a 2015. Od 

roku 2016 už podnik žádný krátkodobý finanční majetek nemá. Z tabulky také lze vidět, 

že skoro všechny hodnoty mají rostoucí trend či stagnují na stejných hodnotách. 

Výjimkou jsou dlouhodobý nehmotný majetek, který se každým rokem snižuje až 

v hodnotě blížící se 0 (0,11 %) v roce 2018, a také dlouhodobý hmotný majetek, který má 

kromě roku 2016, kdy mírně vzrostl, také klesající trend. 
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Podíl krátkodobých pohledávek, dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého 

nehmotného majetku na celkových aktivech je zobrazen v následujícím grafu 4. 

 

 

Graf 4: Vertikální analýza aktiv (Vlastní zpracování) 

 

3.2.5 Vertikální analýza pasiv 

 

Vertikální analýza pasiv vyjadřuje procentuální podíl vlastního kapitálu, cizích zdrojů a 

jejich položek na celkových pasivech. 
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Tabulka 6: Vertikální analýza pasiv (Vlastní zpracování) 

 

Z tabulky vertikální analýzy pasiv vyplývá, že vlastní kapitál vždy převyšuje cizí zdroje, 

společnost tedy volí konzervativní strategii financování svých potřeb. V roce 2014 měla 

společnosti poměrně malé rezervy (2,14 %), nicméně v dalších letech došlo k jejich 

výraznému navýšení a v roce 2018 jsou rezervy podniku na úrovni 27,62 %. Takovéto 

zvýšení rezervy je způsobeno počtem projektů, které měla společnost v roce 2018 splnit. 

Pokud totiž firma nedodá fungující software do stanoveného termínu, za každý den navíc 

čelí vysokým pokutám. Pokud se tedy projekt zpozdí v rámci několika měsíců, výdaje 

jsou pak vysoké, proto má společnost v roce 2018 vysoké rezervy. 

 

Výsledek hospodaření má také rostoucí trend, kdy v roce 2014 tvoří 5,58 % z vlastního 

kapitálu a v posledním analyzovaném roce tvoří 23,58 % z vlastního kapitálu. Organizace 

se ve sledovaném období jeví jako stabilizovaná. Dlouhodobé závazky se v rozvaze 

nevyskytuje, ty krátkodobé a postupně se společnosti daří je splácet, protože se neustále 

snižují, a to od roku 2014, kdy krátkodobé závazky tvoří 27,35 % z cizích zdrojů až do 

roku 2018, kdy krátkodobé závazky tvoří 16,68 % z cizích zdrojů. Časové rozlišení pasiv 

má také klesající trend, a to od hodnoty 13,73 % v roce 2014 až do roku 2016 kdy časové 

rozlišení pasiv je prakticky nulové a tato hodnota se již dále nemění (0,03 % - 0,02 %). 

 

V následujícím grafu 5 je zobrazen podíl cizích zdrojů a vlastního kapitálu na celkových 

pasivech: 

 

Údaje jsou v % 
2014 v 

% 
2015 v 

% 
2016 v 

% 
2017 v 

% 
2018 v 

% 

Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 54,41 53,00 69,79 69,76 55,68 

Výsledek hospodaření minulých let 34,25 33,04 40,54 33,95 18,68 

Výsledek hospodaření běžného období 5,58 6,87 13,21 12,78 23,58 

Cizí zdroje 31,86 37,32 30,18 30,21 44,30 

Rezervy 2,14 7,47 10,02 9,72 27,62 

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

Krátkodobé závazky 27,35 29,85 20,16 20,49 16,68 

Časové rozlišení pasiv 13,73 9,68 0,03 0,03 0,02 
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Graf 5: Vertikální analýza pasiv (Vlastní zpracování) 

 

3.2.6 Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát  

 

Ve vertikální analýze výkazu zisků a ztrát se nachází 2 tabulky, nejprve je představena 

vertikální analýza výnosů a poté vertikální analýza nákladů. Tabulka 7 vyjadřuje 

procentuální podíl položek na celkových výnosech. 

 

 

Tabulka 7: Vertikální analýza výnosů (Vlastní zpracování) 

Údaje jsou v % 
2014 v 

% 
2015 v 

% 
2016 v 

% 
2017 v 

% 
2018 v 

% 

Výnosy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby za prodej zboží 12,44 8,36 8,05 8,86 5,61 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 38,78 45,20 45,73 43,21 48,18 

Výkony 39,62 45,63 45,21 39,72 45,78 

Ostatní provozní výnosy 8,98 0,77 0,97 8,15 0,40 

Ostatní finanční výnosy 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01 

Mimořádné výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosové úroky 0,18 0,03 0,04 0,03 0,03 
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Z tabulky číslo 7 je patrné, že výnosy podnikatelského subjektu jsou zejména tvořeny 

tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb, které v letech 2014–2018 tvoří hodnoty 

38,78 %; 45,2 %; 45,73 %; 43,21 % a 48,18 % ze všech celkových výnosů a výkony, 

které v letech    2014–2018 dosahují hodnot 39,62 %; 45,63 %; 45,21 %; 39,72 % a 45,78 

%. Je to z toho důvodu, že společnost je hlavně zaměřená na výrobu a prodej strojů a 

elektronických zařízení a na programování (vývoj) a počítačový servis. 

 

Důležité je také to, že kdykoliv měl podnik o něco menší podíl na výkonech a tržeb za 

prodej vlastních výrobků a služeb menší než rok předchozí, vynahradilo se to ostatními 

provozními výnosy, které právě v těchto letech nejsou prakticky nulové, ale mají hodnoty 

v roce 2014 8,98 % a v roce 2017 8,15 %. 

 

Podíl ostatních finančních výnosů a mimořádných výnosů se pohybuje v hodnotách od 0 

– 0,1 %, u mimořádných výnosů je hodnota vždy 0 %. 

 

Malou část tvoří i tržby za prodej zboží, ale jelikož se na tuto položku podnik nesoustředí, 

hodnota každým rokem klesá, ale na úkor tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, kde 

hodnota každým rokem, kromě roku 2017, mírně stoupá. 

 

V následujícím grafu 6 je zobrazen podíl tržeb za prodej zboží, tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb a výkonů na celkových výnosech: 
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Graf 6: Vertikální analýza výnosů (Vlastní zpracování) 

 

Následující tabulka 8 ukazuje procentuální podíl položek na celkových nákladech. 

 

Tabulka 8: Vertikální analýza nákladů (Vlastní zpracování) 

Údaje jsou v % 2014 v % 2015 v % 2016 v % 
2017 v 

% 
2018 v 

% 

Náklady celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Výkonová spotřeba 25,68 39,74 41,23 45,53 46,56 

Osobní náklady 33,25 37,24 41,28 32,85 30,13 

Náklady vynaložené na prodej zboží 18,37 13,91 12,30 10,87 8,01 

Daně a poplatky 0,16 0,06 0,06 0,07 0,04 

Odpisy DHM a DMN 4,25 7,78 0,00 0,00 0,00 

Ostatní provozní náklady 17,79 0,36 4,31 10,50 15,14 

Ostatní finanční náklady 0,51 0,92 0,82 0,19 0,12 

 

Z tabulky 8 lze vidět, že největší část nákladů tvoří výkonová spotřeba a osobní náklady. 

Výkonová spotřeba každým rokem stoupá. V prvním analyzovaném roce její hodnota je 

25,68 % z celkových nákladů, následně je velký skok na 39,74 % v roce 2015, což je 

zapříčiněno zvětšenou poptávkou a zvýšením počtu zaměstnanců. Dále výkonová 

spotřeba rostoucím trendem pokračuje až do roku 2018 kdy tvoří 46,56 % z celkových 

nákladů. 
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Podobně je to u osobních nákladů, ty sice nemají rostoucí trend, ale zaujímají valnou 

většinu celkových nákladů. Největší procento mají v roce 2016, kdy tvoří 41,28 % všech 

celkových nákladů, ale poté osobní náklady začaly klesat až k podílu 30,13 % na 

celkových nákladech (rok 2018). 

 

Třetí nejobsáhlejší položkou jsou náklady vynaložené na prodej zboží, ty mají klesající 

trend, a to takový že v roce 2014 zaujímají 18,37 % a postupně klesají až do roku 2018, 

kdy tyto náklady představují 8,01 % z celkových nákladů. 

 

Daně a poplatky, odpisy majetku a ostatní finanční náklady tvoří nejmenší část všech 

nákladů, v rozmezí 0-7,78. Poslední položkou jsou ostatní provozní náklady, které mění 

svůj podíl na celkových nákladech v závislosti na tom, na co se daný rok společnost 

zaměřovala, proto je v některých analyzovaných letech 0,36 % či 4,31 % a někdy 10,5 – 

17,79 %. 

 

V následujícím grafu 7 je znázorněn podíl výkonové spotřeby, osobních nákladů a 

nákladů vynaložených na prodej zboží z celkových nákladů: 

 

 

Graf 7: Vertikální analýza nákladů – náklady celkem (Vlastní zpracování) 
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3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Jsou vypočteny tři rozdílové ukazatele, a to čistý pracovní kapitál (manažerský i 

investorský přístup), čisté pohotové prostředky a čistý peněžně pohledávkový fond. 

 

Tabulka 9: Čistý pracovní kapitál – manažerský přístup (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 10: Čistý pracovní kapitál – investorský přístup (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 11: Čisté pohotové prostředky (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 12: Čistý peněžně pohledávkový fond (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování)  

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Oběžná aktiva 112 168 168 824 136 681 108 916 202 405 

Cizí zdroje 62 882 82 029 54 130 37 728 94 971 

ČPK – Manažer 49 286 86 795 82 551 71 188 107 434 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Stála aktiva 84 724 50 273 41 983 15 430 11 470 

Vlastní kapitál 107 407 116 472 125 164 87 120 119 364 

ČPK – Investor 22 683 66 199 83 181 71 690 107 894 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Pohotové peněžní prostředky 36 153 28 819 3 245 1 971 2 823 

Okamžitě splatné závazky 53 980 65 613 36 161 25 586 35 749 

ČPP -17 827 -36 794 -32 916 -23 615 -32 926 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Oběžná aktiva 112 168 168 824 136 681 108 916 202 405 

Zásoby 2 628 2 598 5 103 13 976 30 333 

Dlouhodobé pohledávky 2 642 7 870 4 253 2 744 8 855 

Krátkodobý cizí kapitál 58 663 65 613 36 161 25 586 35 749 

ČPPF 48 235 92 743 91 164 66 610 127 468 
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Čistý pracovní kapitál je rozdělen na 2 druhy: manažerský a investorský přístup. 

Manažerský je složen z oběžných aktiv a cizích zdrojů, protože manažeři podniků 

potřebují vědět, jak si jejich společnost stojí z hlediska toho, zdali podnik může splatit 

krátkodobé cizí zdroje a mají na to dostatek krátkodobých aktiv. Společnosti tento 

ukazatel vyšel kladný. Pokud by totiž vyšel záporný, podnik by neměl platební schopnost 

a likviditu na dobré úrovni. Hodnoty jsou ve všech letech kladné, což je pro společnost 

pozitivní, nicméně pokud by byli extrémně vysoké, značí to, že společnost není příliš 

hospodárná. 

 

Investorský přístup je založen na tom, zdali si investor vybere společnost pro vhodnou 

investici, proto se soustředí na stálá aktiva a vlastní kapitál. I tady vychází kladné 

hodnoty, které se každým rokem zvyšují, tudíž i pro investory by tato společnost mohla 

být v tomto ohledu správnou volbou. I tady by si ale měla společnost dát pozor, aby nebyl 

čistý pracovní kapitál příliš vysoký. 

 

Dalším rozdílovým ukazatelem jsou čisté pohotové prostředky. V tomto směru si 

analyzovaná společnost nevede vůbec dobře. Ve všech letech se nachází v záporných 

hodnotách. Znamená to, že podnik nemá schopnost splácet své splatné krátkodobé 

závazky. 

 

Poslední rozdílový ukazatel je čistý peněžně pohledávkový fond. Výsledná čísla dosahují 

kladných hodnot, které značí, že podnik v tomto směru také prosperuje. Jedná se o 

kompromis mezi čistými pracovními prostředky a čistým pracovním kapitálem. 
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Všechny výsledné hodnoty rozdílových ukazatelů jsou zobrazeny v následujícím grafu 8 

pro větší přehlednost:  

 

 

Graf 8: Analýza rozdílových ukazatelů (Vlastní zpracování) 

 

Jak lze v grafu vidět, hodnoty ČPK a ČPPF se kromě roku 2017, kdy byl mírný pokles, 

stále zvyšují. ČPP je jediný rozdílový ukazatel v negativních hodnotách.  

 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Analýza poměrových ukazatelů je jednou z nejdůležitějších součástí finanční analýzy. 

Poměrové ukazatele vyjadřují určitý stav či výkonnost určité položky ve srovnání 

s ostatními položkami ve finančních výkazech. V těchto ukazatelích budou využity 

ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity, rentability a provozní ukazatele, které budou 

posléze porovnány s oborovým průměrem (výroba, instalace a prodej elektrických 

zařízení). 
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3.4.1 Ukazatele likvidity 

 

Ukazatele likvidity nám podávají informace o tom, do jaké míry je společnost schopna 

pokrýt své závazky ze svých krátkodobých aktiv. Do této skupiny ukazatelů řadíme 

běžnou, pohotovou a okamžitou likviditu. 

 

Tabulka 13: Běžná likvidita (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 2,077955 2,573027 3,77979 4,256859 5,661837 

Pohotová likvidita 2,02927 2,533431 3,638671 3,71844 4,813337 

Okamžitá likvidita 0,669748 0,439227 0,089738 0,077034 0,078967 

Oborové hodnoty 1,34 1,55 1,56 1,82 2,11 
 

 

Tabulka 14: Pohotová likvidita (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Oběžná aktiva 112 168 168 824 136 681 108 916 202 405 

Krátkodobé závazky 53 980 65 613 36 161 25 586 35 749 

Zásoby 2 628 2 598 5 103 13 776 30 333 

Pohotová likvidita 2,02927 2,533431 3,638671 3,71844 4,813337 

Oborové hodnoty 1,47 1,49 1,58 1,89 1,93 

 

Tabulka 15: Okamžitá likvidita (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Krátkodobý finanční majetek 36 153 28 819 3 245 1 971 2 823 

Krátkodobé závazky 53 980 65 613 36 161 25 586 35 749 

Okamžitá likvidita 0,669748 0,439227 0,089738 0,077034 0,07897 

Oborové hodnoty 0,32 0,34 0,4 0,48 0,51 
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V tabulce 13 (výpočet běžné likvidity) lze zjistit, že hodnoty běžné likvidity se během 

rozmezí analyzovaných let stále zvyšují. Ideální doporučená hodnota by se měla 

pohybovat od 1,5 až do 2,5. V tomto rozmezí se společnost pohybuje pouze v roce 2014, 

ve zbylých se pohybuje čím dál více nad doporučenými hodnotami (až do 5,66). Oborové 

průměry se zde nachází v hodnotách 1,34 – 2,11 v průběhu let 2014–2018. V takovémto 

rozmezí se analyzovaný podnik pohybuje pouze v roce 2014. 

 

Co se týče likvidity pohotové, i tady ukazatel roste každým rokem nahoru. Doporučené 

hodnoty jsou od 1 – 1,5. Jako pozitivní lze určit, že hodnoty neklesají pod 1, kdy by se 

jednalo o nadměrné zásobení společnosti, ale ani výsledné hodnoty (2,02927 – 4,813337) 

nejsou optimální. Takto vysoká pohotová likvidita totiž značí, že podnik příliš váže svá 

aktiva ve formě oběžných aktiv, a to konkrétně prostředků nepřinášejících žádný výnos. 

Ty potom společnosti nepřinášejí žádný výnos a ovlivňuje to výslednou výnosnost 

společnosti. V porovnání s oborovými hodnotami, které jsou v rozmezí hodnot 1,47 – 

1,93, tedy analyzovaný podnik nezapadá ani v jednom z let 2014–2018. 

 

Okamžitá likvidita nám měří, zdali je společnost schopná hradit svým nejlikvidnějším 

majetkem své právě splatné dluhy. Společnost, která je finančně zdravá, by měla nabývat 

hodnot větších než 0,4. Lze vidět, že v letech 2014 a 2015 si tedy vede dobře, nicméně 

od roku 2016, kdy je krátkodobý finanční majetek radikálně snížen, těchto hodnot 

nedosahuje. Společnost tedy není schopná krýt své krátkodobé závazky svým 

krátkodobým finančním majetkem. Oborové průměry se zde nachází v hodnotách 0,32 – 

0,51. V roce 2014 je v tomto ukazateli společnost nadprůměrná, v roce 2015 se nachází 

v hodnotách oborového průměru a v dalších letech už zaostává.
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Graf 9: Ukazatele likvidity (Vlastní zpracování) 

 

V následujícím grafu 9 lze vidět, že nejvyšších hodnot dosahuje běžná likvidita, poté 

pohotová likvidita a nejnižších hodnot dosahuje likvidita okamžitá. 

 

3.4.2 Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability nám podávají informaci o tom, jak efektivně společnost dovede 

zhodnotit svůj majetek vzhledem k vlastnímu či cizímu kapitálu. Práce se bude věnovat 

ukazatelům ROS (rentabilita tržeb), ROA (rentabilita aktiv), ROE (rentabilita vlastního 

kapitálu) a ROCE (rentabilita celkového investovaného kapitálu). 
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Tabulka 16: Rentabilita tržeb (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Tabulka 17: Rentabilita aktiv (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Tabulka 18: Rentabilita vlastního kapitálu (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Tabulka 19: Rentabilita celkového investovaného kapitálu (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

U rentabilit jen těžko lze hledat doporučené hodnoty, proto zde bude využita možnost 

porovnání s oborovými průměry v průběhu let. 

  

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Zisk po zdanění (EAT) 11 009 15 093 23 692 15 956 50 544 

Tržby 168 840 197 575 154 250 166 696 255 777 

ROS 0,065204 0,076391 0,153595 0,095719 0,19761 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Zisk po zdanění (EAT) 11 009 15 093 23 692 15 956 50 544 

Celková aktiva 197 397 219 775 179 341 124 885 214 380 

ROA 0,055771 0,068675 0,132106 0,127766 0,235768 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Zisk po zdanění (EAT) 11 009 15 093 23 692 15 956 50 544 

Vlastní kapitál 107 407 116 472 125 164 87 120 119 364 

ROE 0,102498 0,129585 0,189288 0,18315 0,423444 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Zisk před úrokem a zdaněním (EBIT) 13 642 18 681 28 829 19 969 62 035 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Vlastní kapitál 107 407 116 472 125 164 87 120 119 364 

ROCE 0,127012 0,16039 0,23033 0,229213 0,519713 
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Tabulka 20: Oborové průměry jednotlivých rentabilit (Vlastní zpracování dle MPO, 2018) 

 

Pokud porovnáme oborové hodnoty ROS (rentability tržeb), lze tvrdit, že analyzovaný 

podnik si vede dobře v letech 2016, kdy hodnota ukazatele je zhruba stejná jako u 

oborových hodnot a v roce 2018, kdy tyto hodnoty převýšila. V ostatních letech už je na 

tom podnik hůře. V letech 2014, 2015 a 2017 zůstává ukazatel rentability tržeb pod 

průměrnou oborovou hodnotou. Nejlépe je na tom jednoznačně v roce 2018, kdy dosahuje 

zisku 0,1976 Kč na 1 Kč tržeb. 

 

U ROA (rentability aktiv) je na tom podnik výrazně lépe. I když se v letech 2014 a 2015 

opět nachází pod oborovým průměrem, od roku 2016 se tato situace změnila a koeficient 

stoupá nahoru. V roce 2016 a 2017 se drží mírně nad průměrem oborových hodnot, ale 

v roce 2018 se hodnota téměř zdvojnásobila (23,57 %) oproti posledním 2 letem. Zároveň 

je i tato hodnota dvakrát větší než oborové průměry (11,05 %).  

 

Velice podobně je na tom podnik u ROE (rentability vlastního kapitálu), kde se opět 

v letech 2014 a 2015 nachází pod oborovými hodnotami. V roce 2014 je oborová hodnota 

14,21 % a podniková hodnota je 10,25 %. V roce 2015 se rentabilita velice přiblížila 

oborovému průměru (12,96 % - podnik, 14,52 % - oborový průměr), ale od roku 2016 je 

společnost opět úspěšnější než oborový průměr. Stejně tak jako u rentability aktiv i u 

rentability vlastního kapitálu má podnik v letech 2016 a 2017 mírnou převahu oproti 

oborovým hodnotám, pohybující se kolem 2,5 – 4 % navíc, ale v posledním 

analyzovaném roce je rentabilita vlastního kapitálu o více než 26 % lepší než oborový 

průměr, který je v roce 2018 15,97 % a podnik má hodnotu ROE 42,34 %. V roce 2018 

má tedy podnik výnosnost 0,4234 Kč na 1 Kč investovaného kapitálu. 

 

Oborové průměry 2014 2015 2016 2017 2018 

ROS 0,1321 0,1452 0,1524 0,1435 0,1498 

ROA 0,1214 0,0989 0,1052 0,1154 0,1105 

ROE 0,1421 0,1452 0,1586 0,1572 0,1597 

ROCE 0,1976 0,2018 0,2101 0,1934 0,2054 
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Posledním ukazatelem je ROCE (rentabilita celkového investovaného kapitálu). Stejně 

jako u předešlých ukazatelů i tady je společnost v letech 2014 a 2015 pod průměrnými 

oborovými hodnotami. V roce 2014 zaostává o 7 % oproti průměrným oborovým 

hodnotám konkurence, ovšem každý rok se hodnota přibližuje více oborovým průměrům. 

V letech 2016 a 2017 hodnoty ROCE mírně převýší průměrné oborové hodnoty, jedná se 

o rozdíl 1,8 – 3 %. I v tomto ukazateli je analyzovaná společnost v roce 2018 mimořádně 

úspěšná. Oborové hodnoty jsou kalkulovány na 20,54 %, tedy 20,54procentní výnosnost 

dlouhodobého investovaného kapitálu, avšak podnik v tomto ukazateli dosahuje hodnoty 

51,97 %, tedy 51,97procentní výnosnost z dlouhodobého investovaného kapitálu. 

Důležitou informací je, že podnik v žádných letech nemá dlouhodobé závazky. 

 

 

Graf 10: Ukazatele rentability (Vlastní zpracování) 

 

Z grafu 10 lze usoudit, že analyzovaná společnost zaznamenala v roce 2018 významný 

úspěch, kde převýšila všechny oborové hodnoty a atakovala hranice větší než 2,5násobek 

průměrných oborových hodnot. 
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3.4.3 Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele zadluženosti udávají, do jaké míry je společnost zadlužená a jaká je její 

finanční stabilita. Mezi nejdůležitější ukazatele této skupiny patří koeficient 

samofinancování, celková zadluženost, míra zadluženosti, úrokové krytí a doba splácení 

dluhů. 

 

Tabulka 21: Koeficient samofinancování (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Tabulka 22: Celková zadluženost (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 23: Poměr cizích a vlastních zdrojů (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 24: Úrokové krytí (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

  

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem 197 397 219 775 172 341 124 885 214 380 

Vlastní kapitál  107 407 116 472 125 164 87 120 119 364 

Koeficient samofinancování 0,5441 0,53 0,7263 0,6976 0,557 

Údaje jsou v tis. Kč 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem  197 397 219 775 172 341 124 885 214 380 

Cizí zdroje  62 882 82 029 54 130 37 728 94 971 

Celková zadluženost  0,3186 0,373 0,314 0,302 0,443 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Cizí zdroje 62 882 82 029 54 130 37 728 94 971 

Vlastní kapitál  107 407 116 472 125 164 87 120 119 364 

Míra zadluženosti 0,5855 0,7043 0,4325 0,433 0,7956 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Zisk před úrokem a zdaněním (EBIT) 13 642 18 681 28 829 19 969 62 035 

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 

Úrokové krytí - - - - - 
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Tabulka 25: Doba splácení dluhů (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

Koeficient samofinancování vyjadřuje, do jaké míry je podnik schopen financovat se 

z vlastních zdrojů. Pokud se podnik nachází v kladných číslech znamená to, že se takto 

financovat dokáže. Čím větší je pak koeficient, tím lépe je podnik zajištěn. Dle 

výsledných hodnot lze tedy říct, že podniku se ve všech analyzovaných letech daří. 

Nejlépe je na tom v roce 2016 kdy koeficient dosahuje hodnoty 0,726258 (72,63 %). 

Oborové hodnoty se zde nachází ve všech letech okolo 0,5 – 0,6, takže podnik se ve všech 

letech nachází buď v rozmezí oborového průměru nebo lépe. 

 

Naopak celková zadluženost značí, do jaké míry je podnik financován cizími zdroji. Zde 

jsou doporučené hodnoty naprosto opačné. Čím je koeficient menší, tím lépe pro podnik. 

Vzhledem k faktu, že oborové hodnoty se v průběhu let nachází v rozmezí 0,39 – 0,48, 

lze tvrdit, že podnik ve všech analyzovaných letech splňuje jak doporučené hodnoty, tak 

se nachází v hodnotách srovnatelných s oborovým průměrem. Největší financování 

z cizích zdrojů se nachází v roce 2018, kdy je podnik financován cizími zdroji ve výší 

44,3 %, nejmenší je pak v roce 2017, kdy koeficient dosahuje hodnoty 0,302102, tedy 

30,21 %. 

 

U míry zadluženosti jsou doporučené hodnoty nezáporné. Pokud by totiž byly záporné, 

značí to, že podnik nemá dostatečný vlastní kapitál a čím menší je koeficient, tím větší je 

zadluženost. V případě analyzované společnosti se ale hodnoty nachází v kladných 

hodnotách, avšak koeficienty nemají stálou nebo podobnou hodnotu. V roce 2014 je míra 

zadluženosti 0,585455 (58,55 %), v následujícím roce značně tento koeficient vzroste 

(70,43 %) a poté zase radikálně klesne v letech 2016 a 2017 (43,25 % a 43,31 %). 

V posledním roce zase vzroste o více než 25 % oproti roku 2017 (79,56 %). Dle 

oborových hodnot, které se pohybují v letech 2014–2018 v rozmezí 0,45 – 0,37 se ve 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Cizí zdroje 62 882 82 029 54 130 37 728 94 971 

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 

Zisk před úrokem a zdaněním (EBIT) 13 642 18 681 28 829 19 969 62 035 

Doba splácení dluhů (v letech) 4,6094 4,391 1,8776 1,8893 1,5309 
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většině letech analyzovaný podnik nenachází. Pouze v letech 2016 a 2017 se dostává na 

hranici oborového průměru. 

 

Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát převyšuje zisk před úrokem a zdaněním celkové 

nákladové úroky. Jelikož ale podnik v průběhu 5 let žádné nákladové úroky nemá, je 

patrné, že v tomto ohledu nelze spočítat daný koeficient. Nicméně lze tvrdit, že v tomto 

ohledu zisk převyšuje nákladové úroky, tudíž analyzovaný podnik se nachází v tzv 

„bezproblémové úrovni“. Z hlediska doporučených hodnot by tento koeficient neměl být 

menší než 3. Pokud je koeficient větší než 8, nachází se ve výše zmíněné „bezproblémové 

úrovni. 

 

Doba splácení dluhů vyjadřuje, za jakou dobu je podnik schopen uhradit veškeré své 

závazky. Zde platí, že čím jsou hodnoty nižší, tím lépe pro podnik. Nejpříznivější hodnoty 

se pro podnik nachází v letech 2016–2018. Koeficienty jsou zde opravdu nízké (1,53 – 

1,89). V letech 2014 a 2015 na tom byl podnik o poznání hůře, kdy tyto hodnoty dosahují 

dvou až trojnásobku hodnot v pozdějších letech. Nicméně ani hodnoty v letech 2014 a 

2015 nejsou ve srovnání s oborovými průměry v negativních číslech, což je způsobeno 

zejména tím, že podnik nemá žádné nákladové úroky. 
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V následujícím grafu 11 jsou zobrazeny koeficienty samofinancování, celkové 

zadluženosti a míry zadluženosti, jejich průběh v letech 2014–2018:  

 

 

Graf 11: Ukazatele zadluženosti (Vlastní zpracování) 

 

3.4.4 Ukazatele aktivity a využití majetku 

 

Ukazatele aktivity a využití majetku podávají informaci o tom, s jakou efektivitou 

společnost dovede hospodařit se svým majetkem. Nejdůležitějšími ukazateli z této oblasti 

jsou obrat celkových aktiv, obrat celkových zásob, doba obratu zásob, doba obratu 

pohledávek a doba obratu závazků. 
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Tabulka 26: Obrat celkových aktiv (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 27: Obrat celkových zásob (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 28: Doba obratu zásob (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 29: Doba obratu pohledávek (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

Tabulka 30: Doba obratu závazků (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

  

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby 168 840 197 575 154 250 166 696 255 777 

Aktiva celkem  197 397 219 775 172 341 124 885 214 380 

Obrat celkových aktiv 0,8553 0,899 0,895 1,335 1,193 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby 168 840 197 575 154 250 166 696 255 777 

Zásoby 2 628 2 598 5 103 13 976 30 333 

Obrat celkových zásob 64,2466 76,049 30,2273 11,9273 8,4323 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby 168 840 197 575 154 250 166 696 255 777 

Zásoby 2 628 2 598 5 103 13 976 30 333 

Doba obratu zásob (ve dnech) 5,6034 4,7338 11,91 30,183 42,69 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby 168 840 197 575 154 250 166 696 255 777 

Pohledávky 73 387 137 407 128 333 93 169 169 249 

Doba obratu pohledávek (ve 
dnech 

156,4755 250,3683 299,513 201,2096 238,2139 

Údaje jsou v tis. Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Krátkodobé závazky z obchodních 
vztahů 

2 174 40 215 17 308 10 546 15 060 

Výkonová spotřeba 43 393 59 337 56 071 77 246 102 358 

Doba obratu závazků (ve dnech) 18,036 243,986 111,1248 49,149 52,97 
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Ukazatel obratu aktiv ukazuje, jak efektivně společnost dovede hospodařit s celkovými 

aktivy, a to bez ohledu na zdroje jejich krytí. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím 

efektivněji umí společnost hospodařit se svým majetkem. Výsledné hodnoty tohoto 

ukazatele u analyzované společnosti jsou v porovnání s oborovým průměrem (1,42 – 

1,46) na tom hůře oproti konkurenčnímu průměru. Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 

2017 (1,33), nicméně ani v tomto roce se nenachází v daném rozmezí. Nejhůře je na tom 

pak v roce 2014, kdy její hodnota je 0,86. Značí to tedy, že společnost „obrátí“ svá aktiva 

ani ne jednou za celý rok. 

 

Podobně je tomu i u obratu celkových zásob. I zde společnost nedosahuje oborových 

průměrů (87,3-93,2). Nejvyšší hodnoty podnik dosáhl v roce 2015 (76,05), která se 

přibližuje oborovému průměru, nicméně od roku 2016 jde tento ukazatel strmě dolů. 

Nejnižší hodnotu lze vidět v roce 2018, kdy je hodnota 8,43, což je více než desetkrát 

nižší, než by měla být. Společnost v tomto roce přeměnila své zásoby na hotové výrobky 

a opětovně je nakoupila pouze osmkrát. 

 

Ukazatel doby obratu zásob ukazuje, za jak dlouho je společnost schopna přeměnit své 

zásoby na hotové výrobky, popřípadě je i prodat. Hodnota oborových průměrů se 

v daném odvětví nachází v rozmezí 11,2 – 14,3. V tomto rozmezí se analyzovaný podnik 

nachází pouze v roce 2016 (11,91). V roce 2014 a 2015 se podnik nachází pod hodnotou 

oborových průměrů (5,6 a 4,7). V letech 2017 a 2018 se tento ukazatel u společnosti 

výrazně zvýšil, a to na hodnoty 30,2 a 42,7. Konkurenční společnosti tedy většinou 

dokážou své zásoby „obrátit“ rychleji v letech 2017 a 2018 než analyzovaná společnost. 

 

Dalším ukazatelem v této oblasti je doba obratu pohledávek. Tento ukazatel značí, za 

jakou dobu je podnikatelský subjekt schopen zinkasovat své pohledávky od odběratelů. 

Oborové průměry jsou v analyzovaných letech 132–141 dní. V těchto hodnotách se 

společnost nenachází ani v jednom z analyzovaných let. K těmto hodnotám se přiblížila 

pouze v prvním analyzovaném roce 2014 (156,5). Od následujícího roku je hodnota vyšší 

než 200 dní, kdy nejdelší časový úsek je v roce 2016 (300 dní). 
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Posledním ukazatelem aktivity je doba obratu závazků. Tento ukazatel je protikladem 

ukazatele předchozího. Měří, jak rychle je podnik schopen splácet své závazky svým 

obchodním partnerům. V oborovém průměru mají tyto hodnoty každým rokem rostoucí 

tendenci. V roce 2014 je hodnota oborového průměru 32, v roce 2015 je to 43 a roste až 

do výše 89, což je hodnota patřící roku 2018. Co se týče analyzované společnosti, hodnoty 

zde v průběhu let hodně kolísají. V roce 2014 je na tom podnik lépe než konkurenční 

odvětví s 18 dny na splacení svých závazků, nicméně v roce 2015 a 2016 je podnik příliš 

nad oborovým průměrem. Nejhůře je na tom v roce 2015 kdy doba na splacení závazků 

je v průměru 244 dní. Avšak v roce 2017 a 2018 se podnik opět nachází v kladných 

hodnotách v porovnání s konkurenčním odvětvím (49 dní a 52 dní). 

 

3.5 Analýza soustav ukazatelů 

 

V literatuře můžeme nalézt mnoho bonitních či bankrotních modelů, které lze využít 

k finanční analýze společnosti. V této práci budou použity dva modely. Jedná se o 

Altmanův index finančního zdraví a index důvěryhodnosti IN05. Jedná se o bankrotní 

modely, které díky komplexnímu výpočtu dokážou odhadnout s určitou 

pravděpodobností, zdali podnik tvoří hodnotu, je v šedé zóně, či míří k bankrotu. 

V případě Altmanova indexu finančního zdraví a indexu důvěryhodnosti IN05 jsou tyto 

pásma zobrazeny v následujících tabulkách. 

 

 

Tabulka 31: Altmanův index – Interpretace hodnot 

 (Vlastní zpracování dle Růčková, 2015) 

 

 

 

Tabulka 32: IN05 – Interpretace hodnot  

(Vlastní zpracování dle Scholleová, 2012) 

Hodnota menší než 0,9 pásmo bankrotu (pravděpodobnost 86 %) 

Hodnota v rozmezí 0,9 - 1,6 pásmo šedé zóny 

Hodnota větší než 1,6 pásmo prosperity (podnik tvoří hodnotu s pravděpodobností 67 %) 

 

Hodnota nižší než 1,2 pásmo bankrotu 

Hodnota v rozmezí 1,2 - 2,9  pásmo šedé zóny 

Hodnota nad 2,9 pásmo prosperity 
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3.5.1 Altmanův index finančního zdraví 

 

Altmanův index se skládá z 5 různých odlišných ukazatelů, které společně vypovídají a 

stávající situaci podniku. 

 

Tabulka 33: Altmanův index finančního zdraví – hodnoty analyzovaného podniku (Vlastní 

zpracování) 

 

Dle výsledných hodnot Altmanova indexu (tabulka 33) je patrné, že v roce 2014 se podnik 

nacházel v nejhorší situaci z pěti analyzovaných let, hodnota 2,25 znamená, že v tomto 

roce se podnik nacházel v šedém pásmu, takže bankrot sice nehrozil, ale podnik ani 

neprosperoval. Stejně tomu tak bylo i v roce 2015, kdy hodnota byla jen nepatrně vyšší 

(2,32). V roce 2016 se podnik dostal do pásma prosperity, i když o malý rozdíl (3,08), ale 

od tohoto roku už podnik v pásmu prosperity zůstal. Důkazem toho je rok 2017, kdy je 

hodnota Altmanova indexu nejvyšší (3,495) a rok 2018, kdy je tento index roven hodnotě 

3,135. Podle tohoto ukazatele lze usoudit, že podnik od roku 2016 začal prosperovat a 

dostal se ze zóny šedého pásma. 

 

3.5.2 Index důvěryhodnosti IN05 

 

Tento index je z indexů IN nejnovější. V České republice je tento index využíván nejvíce 

ze všech z analýzy soustav ukazatelů. Pomáhá podnikatelským subjektům k hlubšímu 

poznání, zdali tvoří hodnotu či nikoliv. 

  

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 (ČPK/Celková aktiva) 0,1790 0,2832 0,3434 0,4087 0,3593 

X2 (Nerozdělený zisk minulých let/Celková 
aktiva) 

0,2901 0,2798 0,3573 0,2875 0,1582 

X3 (Zisk před zdaněním/Celková aktiva) 0,2147 0,2641 0,5197 0,4968 0,8991 

X4 (Vlastní kapitál/Cizí zdroje) 0,7174 0,5964 0,9712 0,9698 0,5279 

X5 (Tržby/Celková aktiva) 0,8536 0,8972 0,8932 1,3321 1,1907 

Z Skóre 2,2548 2,3206 3,0849 3,4950 3,1352 
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 Tabulka 34: Index důvěryhodnosti IN05 – hodnoty analyzovaného podniku (Vlastní zpracování) 

  

U indexu IN05 jsou výsledné interpretace hodnot velice podobné. V roce 2014 je stejně 

jako u Altmanova indexu hodnota nejnižší a velice se blíží k pásmu bankrotu (1,2). V roce 

2015 je tomu také tak, hodnota je pouze nepatrně vyšší než v roku předešlém (1,23). Od 

roku 2016 se však i u tohoto indexu analyzovaná společnost dostala z šedé zóny a dostala 

se do pásma prosperity. Jediný rozdíl najdeme v nejvyšší hodnotě, kde u Altmanova 

indexu je to rok 2017, avšak u indexu IN05 je to rok 2018, kde je hodnota indexu 2,42. 

Stejně tedy jako u Altmanova indexu i zde je zřejmé, že analyzovaný podnik tvoří od roku 

2016 hodnotu, je v pásmu prosperity a hodnotu tvoří s pravděpodobností 67 %. 

 

Pro porovnání obou modelů je níže uveden graf 12. 

 

 

Graf 12: Altmanův model a model IN05 (Vlastní zpracování) 
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Atlmanův model a model IN05

IN05 Altmanův model

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 

X1 (Celková Aktiva/Cizí zdroje) 0,4081 0,3483 0,4139 0,4303 0,2935 

X2 (Zisk před úrokem a zdaněním/Nákladové 
úroky) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

X3 (Zisk před úrokem a zdaněním/Celková 
aktiva) 

0,2744 0,3375 0,6641 0,6348 1,1488 

X4 (Výnosy/Celková aktiva) 0,3272 0,3099 0,3494 0,4711 0,4655 

X5 (Oběžná aktiva/Krátkodobé závazky) 0,1870 0,2316 0,3402 0,3831 0,5096 

IN05 1,1966 1,2273 1,7675 1,9194 2,4173 
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3.6 Celkové zhodnocení finanční situace podniku  

 

V této části bakalářské práce budou shrnuty výsledky finanční analýzy, které budou 

posléze zasazeny do sumarizační tabulky, kde budou zobrazeny silné a slabé stránky 

finančního hospodaření společnosti. Poté se práce posune do závěrečného bodu, a to 

k návrhům koncentrujícím se na slabé stránky finančního hospodaření analyzované 

společnosti. 

 

Celková aktiva společnosti v průběhu 5 pozorovaných let hodně kolísají. V letech 2015 a 

2018 jsou celková aktiva nejvyšší (219 775 tis. Kč a 214 380 tis. Kč.). Ve všech letech 

tvoří většinu celkových aktiv oběžná aktiva. 2015–2017 jsou to tři čtvrtiny veškerých 

aktiv a v posledním roce dokonce oběžná aktiva tvoří 94 % celkových aktiv. Největší 

podíl mají na tom ve všech pozorovaných letech krátkodobé pohledávky. Je to z toho 

důvodu že jako společnost zaměřená na vývoj softwarových programů jsou její zakázky 

ve valné většině krátkodobého významu. Stála aktiva se v průběhu let pravidelně snižují, 

a to z částky 62 974 tis. Kč v roce 2014 až do roku 2018, kdy je hodnota stálých aktiv 

11 055 tis. Kč. Důvodem tohoto klesajícího trendu jsou hlavně odpisy. 

 

Z hlediska finanční struktury je důležité zjistit, zdali se společnost nachází ve 

stabilizované finanční situaci, nebo jí hrozí finanční potíže plynoucí ze zadlužení. Toto 

riziko se obecně zvyšuje tehdy, kdy cizí zdroje převyšují vlastní kapitál, či dokonce tvoří 

více než 100 % celkových pasiv. Takováto situace ale nastane jen v případě záporného 

vlastního kapitálu. To se u sledovaného podniku v žádném pozorovaném roce neděje. 

Cizí zdroje tvoří ve všech letech méně než 50 % celkových pasiv. Stejně jako u celkových 

aktiv, kde společnost nemá prakticky žádné dlouhodobé pohledávky, i v celkových 

pasivech tomu není jinak. Dlouhodobé závazky společnost nemá žádné ve všech 

sledovaných letech. Je to ze stejného důvodu, který je zmíněný v celkových aktivech. 

Nejvyšší podíl cizích zdrojů na celkových pasivech je v roce 2018, kdy tento podíl se 

rovná 44,3 %.  
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V celkových výnosech je patrné, že největší podíl na výnosech mají 2 položky. Jedná se 

o tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a výkony. Obě položky se podílí ve všech 

letech zhruba stejným dílem na celkových výnosech (od 38 % – 48 %). Je vhodné 

podotknout, že v celkových výnosech je analyzovaná společnost stabilní. V žádném roce 

nejsou významné výkyvy, kromě posledního roku 2018, kdy celkové výnosy společnosti 

byly zhruba o 200 000 tis. Kč vyšší než v předešlých letech. V celkových nákladech je 

tomu velice podobně. V letech 2014–2017 se hodnoty celkových nákladů pohybují 

v rozmezí 135 000 tis. Kč – 169 000 tis. Kč. V posledním roce se zvýšily náklady na 

hodnotu téměř 220 000 tis. Kč. Největší podíl na celkových nákladech mají položky 

výkonová spotřeba a osobní náklady, pohybující se kolem 38 % v roce 2014 a 41 % v roce 

2015. V letech 2017 a 2018 pak tvoří výkonová spotřeba o 10–15 % větší podíl na 

celkových nákladech než osobní náklady. Naopak tomu je v roce 2014, kdy jsou osobní 

náklady o 8 % vyšší než výkonová spotřeba. 

 

V rozdílových ukazatelích si podnik vede ve většině případů dobře. ČPK pro manažerský 

i investorský přístup má vzrůstající tendenci a je v kladných hodnotách, tudíž oběžná 

aktiva převyšují cizí zdroje, takže pokud by se oběžná aktiva dokázala přeměnit v peněžní 

prostředky, je možné splatit veškeré krátkodobé závazky (dlouhodobé podnik žádné 

nemá). I investoři si mohou zvolit tuto společnost jako vhodnou pro investování svého 

kapitálu, protože vlastní kapitál převyšuje stálá aktiva ve všech letech. Jediný negativní 

ukazatel v tomto odvětví jsou čisté pohotové prostředky, které vychází ve všech 

sledovaných letech v negativních číslech. Znamená to, že společnost spoléhá na 

krátkodobou či dlouhodobou prosperitu, nicméně okamžitě splatné závazky nemá 

pokryté, protože má nedostatek okamžitých peněžních prostředků na jejich splacení. 
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U běžné likvidity si podnik vede oproti oborovým hodnotám nadprůměrně. U pohotové 

likvidity lze tvrdit, že společnost má příliš oběžných aktiv, které nepřinášejí společnosti 

žádný výnos. Společnost podle tohoto ukazatele nevyužívá svůj potenciál, což může jít 

na úkor výnosnosti. U okamžité likvidity narážíme na stejný problém, jako je u čistých 

pohotových prostředků, ale tady až od roku 2016. Společnost má strašně malý krátkodobý 

finanční majetek, kterým nemůže pokrýt ani menšinovou část svých krátkodobých 

závazků. 

 

U ukazatelů rentability si společnost vede dobře od roku 2016. V letech 2014 a 2015 se 

společnost potýkala s finančními problémy, z čehož vyplývala neefektivní hospodárnost, 

ale od roku 2016 společnost dokáže efektivně investovat svůj kapitál a navyšovat každým 

rokem své tržby.  

 

U ukazatelů zadluženosti se v normě nachází koeficient samofinancování, který je navíc 

nad oborovými hodnotami. Celková zadluženost se nachází v doporučených i 

v oborových hodnotách. U míry zadluženosti sice hodnoty ukazatele nejsou záporné, ale 

mají výrazně kolísavý efekt, bylo by tudíž vhodné tento trend ustálit a vyrovnat ho. 

Úrokové krytí a doba splácení dluhů hodně zkresluje fakt, že společnost nemá žádné 

nákladové úroky. Nicméně u doby splácení dluhů v letech 2014 a 2015 koeficient 

ukazuje, že doba na splácení dluhů je výrazně větší než v letech 2016–2018. I oproti 

oborovým hodnotám je tato hodnota vyšší. 

 

V ukazatelích aktivity a využití majetku podnik v několika aspektech zaostává oproti 

oborovým průměrům. Například v obratu aktiv a celkových zásob má podnikatelský 

subjekt výrazně vyšší dobu na „obrácení“ jak zásob, tak aktiv. I u ostatních ukazatelů 

v tomto odvětví je na tom podnik hůře než konkurenční společnosti. Doba obratu zásob i 

doba obratu pohledávek ve všech letech je vyšší, než jsou hodnoty oborového průměru. 

Jediný ukazatel v tomto odvětví, ve kterém se sledovaná organizace může rovnat 

s konkurencí, je doba obratu závazků. Zde sice podnik v prvních 3 letech pokulhává, 

nicméně od roku 2017, má dobu obratu závazků lepší než oborové průměry. 
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Jako poslední jsou indexy finančního zdraví, a to Altmanův a IN05. V obou indexech 

vyšly totožné výsledky. V roce 2014 se společnost přibližovala pásmu bankrotu, v roce 

2015 se výsledný koeficient zvýšil, nicméně pořád zůstal v šedé zóně. Až v roce 2016 

se analyzovaný podnik dostal do pásma prosperity a v tomto pásmu už zůstal ve všech 

zbylých sledovaných letech. 

 

Tabulka 35: Silné a slabé stránky finančního hospodaření sledovaného podniku (Vlastní zpracování) 

 

 

  

Silné stránky Slabé stránky 

Vlastní kapitál> Cizí zdroje 
Možné problém se splácením okamžitě 

splatných závazků 

Výsledek ČPK i ČPPF v kladných hodnotách 
Neuspokojivé hodnoty ukazatele okamžité 

likvidity 2014 a 2015 
Příznivý výsledek běžné likvidity Neuspokojivé hodnoty ukazatelů rentability 

Od roku 2016 příznivý vývoj ukazatelů 
rentability 

Určitá rozkolísanost ukazatelů zadluženosti 

Příznivý výsledek koeficientu 
samofinancování 

Výsledky ukazatelů aktivity 

Příznivý výsledek celkové zadluženosti 
Výsledky Altmanova indexu a IN05 v roce 

2014, 2015 
Výsledky Altmanova indexu a IN05 v roce 

2016-2018  
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4 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

V této části závěrečné práce budou prezentovány návrhy na zlepšení finančního 

hospodaření společnosti VARS a.s. Veškeré návrhy se budou odvíjet od výše zmíněných 

výsledků finanční analýzy. 

 

4.1 Zvýšení okamžitých finančních prostředků 

 

Z čistých peněžních prostředků jsem zjistil, že podnik (v některých obdobích) 

nedisponuje takovými okamžitými peněžními prostředky, aby pokryl okamžité splatné 

závazky. Ve všech analyzovaných letech tento ukazatel vychází záporně. Je to z toho 

důvodu, že podnik svůj zisk reinvestuje, a spoléhá na dobu splatnosti závazků uvedenou 

ve smlouvách. Ve chvíli, kdy by měl ale tyto závazky splatit najednou, podnik toho 

nebude schopen. Po konzultaci s vedením společnosti by se tento problém mohl vyřešit 

pomocí prodání značné části zásob. Zásoby ve společnosti tvoří projekty, které nebyly 

odevzdané či dodělané a firma si je uchovává pro případné další zakázky, nicméně 

některé už jsou zařazené v zásobách i několik let. 

 

Můj první návrh bude pojednávat tedy o značné snížení stavu zásob, aby měla společnost 

dostatečné množství peněžních prostředků na splacení okamžitě splatných závazků a 

zároveň k zlepšení ukazatele aktivity. 

 

4.1.1 Návrh na zlepšení likvidity snížením stavu vybraných položek 

oběžných aktiv 

 

Variantou, jak zlepšit situaci s nedostatkem okamžitých finančních prostředků je 

snížením některých položek oběžných aktiv. Výhodou této varianty je, že podnik nebude 

muset být uvázán bance, a nebude mít žádné dluhy, nicméně ponížením některých 

oběžných aktiv přijde společnost a část ročního zisku. K řešení tohoto problému 
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vezmeme poslední analyzovaný rok 2018. Rozdílová částka k posílení ČPP v tomto roce 

je 32 926 tis. Kč. Tato hodnota je výsledek ukazatele ČPP v roce 2018. 

 

V roce 2018 má podnik poměrně vysoké množství zásob, a to v hodnotě 30 333 tis. Kč. 

Jak bylo výše zmíněno, tyto zásoby tvoří projekty z minulých let, které nebyly 

dokončeny, nebo zakázka nebyla splněna podle představ zákazníka. Tyto zásoby 

vzhledem k minimálnímu množství dostupných peněžních prostředků by se mohly 

přeměnit na peněžní prostředky. Po konzultaci se společností by bylo možné výrazně tyto 

zásoby prodat a snížit jejich hodnotu, aniž by to ohrozilo celkový chod podniku. Aby 

podnik i po prodání značné části zásob měl pořád v zásobách nějakou rezervu, zvolil jsem 

částku 15 000 tis. Kč. Pokud by se tyto zásoby ponížily o 15 000 tis. Kč a přeměnily na 

peněžní prostředky, rozdíl čistých peněžních prostředků by se zmenšil na hodnotu 17 929 

tis. Kč. Zároveň by společnost disponovala zásobami o hodnotě 15 333 tis. Kč, což je pro 

podnikatelský subjekt stále vyhovující hodnota zásob. Zásoby by se daly prodat jiným 

společnostem zaměřených na vývoj softwaru, kteří by tyto programy buď potřebují, nebo 

mají v plánu je v následujícím období využít. Popřípadě by se tyto zásoby prodaly státním 

organizacím, které na nich mohou založit budoucí plánované projekty. Přikládám zde 

tabulku 36 s přehlednějším zobrazením ponížení zásob. 

 

Tabulka 36: Snížení ČPP po prodání části zásob (Údaje v tis. Kč) (Vlastní zpracování) 

 

 

Abychom se po ponížení zásob dostaly do kladných hodnot čistých peněžních prostředků, 

je možné ponížit i některé pohledávky, které má společnost aktivní. V krátkodobých 

pohledávkách má podnik 163 490 tis. Kč. Pokud by se pohledávky snížily o hodnotu 

17 929 tis. Kč, dostal by se podnik do kladných hodnot ČPP a problém s okamžitě 

splatnými závazky byl částečně zmírněn. 

 

Údaje jsou v tis. Kč Stav zásob ČPP Stav ČPP 

Původní stav zásob 30 333 Původní stav ČPP -32 926 

Prodané zásoby 15 000 Hodnota snížení ČPP 15 000 

Zůstatek zásob 15 333 Stav ČPP po prodání zásob -17 926 
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Snížení pohledávek se dá vyřešit několika způsoby. Prvním způsobem je zkrátit dobu 

splatnosti. Pokud podnik zkrátí dobu splatnosti, znamená to rychlejší obrat peněžních 

prostředků, protože tyto bude mít podnik dříve k dispozici. Výhodou této metody je, že 

kratší doba splatnosti pohledávek podniku přinese nejen tržby dříve, ale poskytne i větší 

jistotu z důvodu, kdyby zákazník pohledávku nemohl nebo nechtěl uhradit. Nevýhodou 

zkrácení doby pohledávek je, že zákazníci mají se společností už nějaký zaběhlý proces, 

se kterým jsou spokojeni. Změna ve formě zkrácení doby splatnosti by mohli 

v zákazníkovi vyvolat určitý pocit nejistoty, kvůli kterému by podnik mohl o zákazníka 

přijít. 

 

Druhou variantou je metoda faktoringu. Faktoring představuje přenesení splatnosti 

závazků na faktoringovou společnost, což bývá zpravidla banka. V takovém případě by 

podnik nečelil téměř žádným důležitým změnám ve formě zaběhnutých postupů 

společnosti a získal finanční prostředky mnohem dříve než při čekání na konec doby 

splatnosti svých pohledávek. Vzhledem k faktu, že podnik drží výrazné množství 

finančních prostředků právě ve svých pohledávkách, může být tato možnost pro podnik 

optimální. 

 

Pro konkrétní možnost a řešení zde budou představeny možnosti, jak metodu faktoringu 

využít. V České republice existují bankovní i nebankovní instituce, které faktoring nabízí. 

V této práci se zaměříme na faktoring, který poskytují společnosti Česká spořitelna, 

Raiffeisen bank a ČSBO.  Obecně můžeme o faktoringu říct, že se jedná o službu, kdy 

může být riziko nezaplacení pohledávky přeneseno na faktoringovou společnost (v 

případě bezregresního faktoringu) a také se jedná o okamžité získání finančních 

prostředků ještě předtím, než jsou zákazníkem proplaceny.  Přístupy k faktoringu jsou ve 

většině společností totožné, protože se řídí zákonem. Jediné, co se může lišit, jsou 

poplatky za zprostředkování.  
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Pro větší přehlednost zde uvedu i možnosti jednotlivého financování a na příkladech 

budou zpracovány výhody a nevýhody dané možnosti, poplatky a zřízení faktoringu jako 

takového. 

 

První možností je faktoringová společnost Česká spořitelna, která svým klientům nabízí 

jak regresní, tak bezregresní faktoring. Jako výhodnější řešení se nabízí faktoring 

bezregresní, protože je riziko nezaplacení pohledávky úplně přeneseno na faktoringovou 

společnost, tedy Českou spořitelnu. Je potřeba se ale zamyslet i nad tím, zdali je tato 

možnost pro podnik výhodná. Tato možnost je totiž samozřejmě dražší než regresní 

faktoring a v případě, že společnost nedisponuje velkým množstvím pohledávek, nemusí 

být tato možnost pro podnik výhodná. Při uzavření smlouvy o faktoringu se vybraná 

společnost (tedy Česká spořitelna) stává novým věřitelem daných pohledávek. Svému 

klientovi proplácí část závazku v dohodnuté výši. Výše závazku se odvíjí nejen na základě 

vybraného produktu, ale i od obratu firmy. Vzhledem k velikosti společnost VARS a.s. 

můžeme předpokládat, že by společnost mohla dosáhnout až na zálohovou platbu ve výši 

90 %. V praxi by to tedy mohlo být tak, že společnost po vystavení faktury zákazníkovi, 

tuto fakturu podstoupí faktoringové společnosti a tou je závazek ve výši 90 % proplacen 

okamžitě. Faktoringová společnost na sebe přebírá veškeré další akce ohledně faktury 

jako je její upomínkování, případné vymáhání apod. Jak již bylo zmíněno, faktoring je 

služba, která je zpoplatněna. V případě České spořitelny je tento poplatek složen z tzv. 

faktoringového poplatku a úrokové sazby (Factoringcs, 2020). 

 

Využitím modelového příkladu je přiblížen způsob kalkulace nákladů faktoringu. Vezmu 

v úvahu, že společnost vystaví faktury na 20 000 tis. Kč. Tyto faktury pak pomocí 

faktoringu přepíše na Českou spořitelnu. Pohledávky mají průměrnou dobu splatnosti 120 

dní. Česká spořitelna okamžitě vyplatí 90 % společnosti, tedy 18 000 tis. Kč. 

Faktoringový poplatek má Česká spořitelna nastavený na 0,35 % z fakturované částky 

(jedná se o příklad, protože Česká spořitelna má individuální přístup ke všem klientům 

jiný. Tudíž v případě většího obnosu je procento nižší). Sazba PRIBOR je stanovena na 

0,6 % a úroková sazba u České spořitelny činí 2,6 % p.a. Předpokládejme, že klient zaplatí 

fakturu 100. den od jejího vystavení. Faktoringový poplatek tedy bude činit 20 000 000 

x 0,0035 = 70 000 Kč. K tomuto připočteme ještě úrokový poplatek, který bude činit 18 
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000 000 x 100/365 x 2,6 % = 128 219 Kč. Poslední je administrativní poplatek 1000 Kč. 

Celkový náklad je tedy 199 219 Kč na veškeré zvolené faktoringové regresní pohledávky. 

V případě bezregresního faktoringu je postup téměř totožný s tím rozdílem, že obdržená 

záloha by nebyla v takové výši a poplatek za zprostředkování by byl větší. Opět se ale 

jedná o individuální podmínky. V případě faktoringu na pohledávky v hodnotě 20 000 

tis. Kč by poplatek byl výrazně nižší než například na pohledávky v hodnotě 100 tis. Kč. 

(Factoringcs, 2020). 

 

Druhá zvolená společnost nabízející faktoring je banka Raiffeisen bank. Stejně jako 

Česká spořitelna nabízí regresní i bezregresní faktoring a zálohy se pohybují od 80 do 

100 %, a to na základě obratu společnosti a ostatních individuálních podmínek. Banka si 

účtuje 10 % spoluúčast v případě bezregresního faktoringu. I u Raiffeisen bank můžeme 

najít poplatkový systém. Lze předpokládat, že tento poplatkový systém bude fungovat na 

stejném principu jako je to u České spořitelny. (Tuzemský factoring, 2020). 

 

Poslední zvolenou faktoringovou společností je ČSOB, které nabízí podobné služby jako 

dvě předešlé společnosti. Zálohy banka poskytuje ve výši 80 až 90 %, opět na základně 

individuálních podmínek Nabízí taktéž regresní i bezregresní faktoring a u bezregresního 

faktoringu je poplatek 10 až 20 %.  Zde také můžeme počítat s faktoringovým poplatkem, 

úrokovým poplatkem, administrativním poplatkem 1000 Kč a individuálním přístupem 

ke každému klientovi (Csobfactoring, 2020). 

 

Pokud by podnik možnost faktoringu využil, znamenalo by to pro něj mírné snížení 

pohledávek a celkově by zlepšil hodnotu čistých peněžních prostředků a ukazatelů 

aktivity a využití majetku. Co se týče volby mezi regresním a bezregresním faktoringem, 

pro podnik bych jednoznačně zvolil faktoring regresní. Společnost nemá problémy s tím, 

že by zákazník nemohl či nechtěl zaplatit, tudíž by to byly zbytečné náklady a zálohy je 

u regresního faktoringu vždy vyšší než u bezregresního. Vzhledem k poměrně nízkým 

poplatkům od faktoringových společností by tato možnost mohla být optimální a náklady 

na zprostředkování minimální. Tabulka 37 zobrazuje výpočet celkových nákladů za 

regresní faktoring u jednotlivých zvolených společností. 
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Tabulka 37: Celkové náklady na regresní faktoring vybraných společností (Vlastní zpracování dle 

factoringcs, csobfactoring, tuzemský factoring, 2020) 

 

Z tabulky 37 lze tvrdit, že celkový náklady na regresní faktoring jsou velice podobné. U 

Raiffeisen bank nemůžeme zjistit celkové náklady, protože nemají nikde veřejně 

dostupné úrokové poplatky. U zbylých 2 zvolených faktoringových společností jsou 

celkové náklady na regresní faktoring 199 219 Kč u České spořitelny a 197 945 Kč u 

ČSOB. Jedná se avšak o orientační výpočet, protože nemůžeme s jistotou říci, jaká přesná 

úroková sazba bude podniku přidělena. U České spořitelny je rozpětí úrokové sazby        

1,5 - 4 % a u ČSOB je úroková sazba v rozmezí 2–4 %.  

 

Po upravení zásob a pohledávek ve výše uvedeném návrhu se promítnou tyto změny i 

v dalším negativně vycházejícím ukazateli. Jedná se o ukazatele aktivity a využití 

majetku. Zde budou promítnuty změny ve stavu zásob a odprodeji pohledávek do 

negativně vycházejících ukazatelů. 

 

U ukazatelů aktivity a využití majetku jsou výsledné hodnoty v porovnání s konkurencí 

ve většině případů nevyhovující. Zaměřím se zde hlavně na 3 konkrétní ukazatele, a to 

doba obratu zásob, obrat celkových zásob a doba obratu pohledávek. První 2 zmíněné 

jsou úzce spojeny s problematikou, které jsem se věnoval při návrhu na zvýšení 

okamžitých finančních prostředků, kde jsem navrhoval prodání značné části zásob na 

pokrytí okamžitě splatných závazků. Pokud by analyzovaná společnost tuto variantu 

použila, pomohlo by jí to i v tomto směru, protože „obrátí“ své zásoby v posledních 2 

Regresní faktoring Česká spořitelna 
Raiffeisen 

bank 
ČSOB 

Vystavené faktury 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Průměrná doba splatnosti pohledávek 
(dny) 

120 120 120 

Vyplacená záloha 18 000 000 20 000 000 18 000 000 

Faktoringový poplatek 70 000 40 000 50 000 

Úrok 128 219 Nesděleno 147 945 

Další poplatky 1 000  1 000  Ne 

Předpokládaný den zaplacení pohledávky 
(dny) 

100 100 100 

Celkové náklady na regresní faktoring 199 219 - 197 945 
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analyzovaných letech pouze 12krát v roce 2017 a 8,4krát v roce 2018. Tato skutečnost je 

zapříčiněna právě velkým množstvím zásob, které společnosti přináší malý nebo žádný 

zisk. Pokud bychom tedy prodaly některé zásoby, nejenom že bychom měli okamžité 

prostředky pro placení krátkodobých závazků, ale společnost by dokázala „obrátit“ své 

zásoby mnohonásobně více. Pokud bychom zásoby ponížili o zmíněných 15 000 tis. Kč, 

dostali bychom dvojnásobně lepší hodnotu, než jaká byla před doporučeným návrhem.  

Pro porovnání je zde tabulka 38. 

 

Tabulka 38: Zvýšení obratovosti zásob (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Po takovéto zvýšení obratu zásob můžeme tento postup spojit i s dobou obratu zásob. 

Z celkové analýzy jsem dospěl k závěru, že analyzovaná společnost v letech 2017 a 2018 

má větší počet dní na „obrácení zásob“ než konkurence, a to minimálně 3krát až 4krát viz 

tabulka 28. Po uskutečnění návrhu prodat zásoby za 15 000 tis. Kč, by podnik měl dobu 

na „obrácení“ zásob 28,581 dní. Doba na obrat zásob se tedy sníží oproti původní hodnotě 

o 14 dní.  

 

Tabulka 39: Zkrácení doby obratu zásob (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

Poslední negativně vycházející ukazatel je doba obratu pohledávek. Ten je také úzce 

spojen s variantou u zvýšení okamžitých peněžních prostředků. Ponižujeme ho totiž o 

17 929 tis. Kč. Zakomponujeme tudíž tuto úpravu i do následujícího návrhu. V roce 2018 

byly pohledávky 169 249 tis. Kč a tržby 255 777 tis. Kč. Výsledný ukazatel měl hodnotu 

Údaje jsou v tis. Kč 2018 Po ponížení zásob o 27 000 tis. Kč 

Tržby 255 777 255 777 

Zásoby 30 333 15 333 

Obrat celkových zásob 8,4323 16,6815 

Údaje jsou v tis. Kč 2018 Po ponížení zásob o 27 000 tis. Kč 

Tržby 255 777 255 777 

Zásoby 30 333 15 333 

Doba obratu zásob (dny) 42,69297 28,581 
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238, takže průměrně měl podnik 238 dní, než zinkasoval danou pohledávku. Pokud 

bychom například pohledávky v hodnotě 20 000 tis. Kč předali v rámci faktoringu 

bankovní instituci, hodnota pohledávek by byla 149 320 Kč. Výsledná hodnota ukazatele 

by tedy byla 210 dní, což zlepší předešlou situaci o necelý měsíc viz. Tabulka 39. 

 

Tabulka 40: Snížení doby splatnosti pohledávek (Vlastní zpracování) 

 

Ani po zmíněné optimalizaci se nedostáváme do oborového průměru (210 dní). Proto 

v tomto případě doporučuji, aby podnik zkrátil dobu úhrady pohledávek od odběratelů. 

Pokud podnik zkrátí dobu na úhradu pohledávek, jeho doba obratu se tím sníží, nicméně 

pokud by to znamenalo ztrátu těchto odběratelů, záleželo by pak, zdali by tuto ztrátu 

některých odběratelů dokázala společnost nahradit více příležitostmi. 

 

4.2 Rozšíření služeb do zahraničí 

 

Podle zjištěných informací se společnost angažuje pouze v České republice. Společnost 

VARS a.s. jako vývojářská společnost má veškeré své projekty v oblastech České 

republiky. Proto můj poslední návrh na zlepšení finanční situace je dostat se více na trh 

do zahraničí. Podnik má kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a s praxí 

více než 10 let, proto by nebylo vůbec špatné, aby společnost rozšířila podnikání do 

dalších států kromě České republiky. Jednalo by se například o sousední státy Polsko, 

Rakousko, Německo a Slovensko. Takovéto rozšíření působiště může přinést společnosti 

nejenom větší prestiž, ale i větší ziskovost. 

 

Nejperspektivnější oblastí pro rozšíření svého působiště ze zmíněných jsou Německo a 

Rakousko, které nejen že ekonomicky jsou na tom dobře, ale státní organizace 

vyhledávají vývojářské společnosti, jako je VARS a.s. Kvalifikovaných vývojářů 

Údaje jsou v tis. Kč 2018 Po uchování pohledávek v hodnotě 5 929 tis. Kč 

Tržby 255 777 255 777 

Pohledávky 169 249 149 320 

Doba obratu pohledávek 238,2139 210 
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s dlouholetou praxí je stále málo, proto je trh pořád nenasycený jak v České republice, 

tak v okolních zemích. Společnost VARS a.s. má 90 % svých zakázek právě pro státní 

organizace, proto by se i na tohle mohla zaměřit i v ostatních zemích. 

 

Jednou z možností, jak prorazit na trh je způsob získání zahraničních zakázek. Strategie 

získání zakázek této společnosti je, že státní organizace potřebují od vývojářských 

společností zprostředkovat funkční dopravní systém, povodí, či jakýkoliv jiný státní 

projekt. Na takovéto zakázky je pak aukce. Vývojářské společnosti se sejdou se zákazníky 

a vyjednávají jak cenu, tak dobu práce. Ti, kdo nabídnou nejvýhodnější podmínky, 

zakázku dostanou. Stejným způsobem to funguje i v ostatních zemích, co se týče projektů 

pro stát. Proto by bylo vhodné touto metodou vstoupit i na zahraniční trh. Po konzultaci 

s vedením společnosti se nicméně objevila překážka, přes kterou je těžké rozšířit své 

působení do zahraničí, a to je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, tudíž je toto spíše 

návrh do budoucna.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo na základě vybraných metod finanční analýzy zhodnotit 

úroveň finančního zdraví podniku a formulovat návrhy na zlepšení v problémových 

oblastech finančního hospodaření. Hodnocení bylo provedeno na základě účetních dat 

z let 2014-2018. Jako nástroj k takovému zhodnocení byly použity metody finanční 

analýzy. 

 

V první části bakalářské práce byla vymezena finanční analýza teoreticky. Byly zde 

popsány metody, které se při finanční analýze využívají, zdroje, limity, či uživatelé 

finanční analýzy.  

 

V praktické části byly v práci vyjádřeny všechny ukazatele zmíněné v části teoretické. 

Podle těchto ukazatelů se poté odvíjely návrhy na zlepšení finančního hospodaření 

společnosti. Silné stránky společnosti jsou zejména vlastní kapitál, který ve všech letech 

převyšuje cizí zdroje. Dále kladné hodnoty ukazatelů ČPK, ČPPF, běžné likvidity, 

koeficientu samofinancování a ukazatel celkové zadluženosti. Od roku 2016 jsou 

pozitivní hodnoty v ukazatelích rentability a bankrotní modely Altmanův index a IN05 

také ukazují finanční stabilitu firmy. 

 

Slabé stránky společnosti jsou zejména výsledky ukazatelů aktivity a nedostatek 

finančních prostředků na okamžité splacení svých krátkodobých závazků. Tyto ukazatele 

jsou v části návrhů podrobně rozebrány a jsou navrženy opatření ke zlepšení výsledků. 

Jedná se o prodání značné určité části zásob, kterých má firmy nadměrné množství a 

snížení pohledávek pomocí faktoringu, popřípadě snížení doby splatnosti pohledávek. Na 

základě modelového propočtu by po uplatnění těchto opatření došlo k přiblížení se 

ukazatelů oborovým hodnotám. Posledním návrhem je rozšíření působení firmy i do 

zahraničí, ovšem kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků se zatím jedná o plán do 

budoucna. 
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