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Abstrakt 
 

V bakalářské práci je navržena on-line databázová aplikace pro výpočet finanční situace 

podniku, s možností ukládání výsledků do databáze v rámci určitého časového 

horizontu a  sledování vývoje. Součástí práce je také zveřejnění této aplikace na 

Internetu. 

 

Klí čová slova: Finanční analýza, cash-flow, poměrové finanční ukazatele, horizontální 

a vertikální analýza, Internet, HTML, PHP, CSS, on-line databázová aplikace 

 
 
 
 
 
Abstract 
 

The dissertation suggests a design of on-line database application for calculation of 

fiscal state of an company. This application allows to process results within a database 

in a certain time-frame and development monitoring. The dissertation also describes 

publication of this aplication in an internet website. 

 

Keywords: Financial analysis, cash-flow, ratio financial indikators, horizontal and 

vertical analysis, Internet, HTML, PHP, CSS, on-line database application 
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1 Úvod  

Pro každý podnik, ať už se jedná o drobné podnikatele či velké firmy, je důležité pro 

úspěch v současném konkurenčním prostředí znát skutečnou finanční situaci firmy. 

Tyto informace poskytuje analýza finančního stavu podniku. 

 

Nicméně tato analýza je v současné době v naší republice neprávem podceňována, 

hlavně ze strany drobných podnikatelů, kteří se tímto připravují o informace nezbytné 

pro efektivnější hospodaření. Vyplývá to z nedostatečné znalosti finanční situace 

podniku. Takové společnosti nevyužívají dostatečně svých možností a svým jednáním 

zvyšují riziko vzniku finančních problémů a ohrožují respektive zpomalují svůj další 

vývoj. Z těchto důvodů se budu snažit prostřednictvím mé bakalářské práce o 

zpřístupnění tohoto mnohdy nákladného procesu malým i velkým firmám všech tržních 

odvětví. Z hlediska přístupnosti a dostupných technologií se přímo nabízí varianta on-

line databázové aplikace provádějící výpočty a archivaci výstupních dat. V dnešní době 

je mnou on-line varianta považována za nejsnazší a nejrychlejší způsob distribuce této 

služby.  

 

Cílem mé bakalářské práce je tedy navrhnout a vytvořit on-line databázovou aplikaci, 

která umožní všem podnikatelským subjektům zjistit finanční situaci podniku a to 

s důrazem na uživatelskou jednoduchost a kvalitu výsledků. 

 

V první, teoretické části vymezím pojem finanční analýzy a jednotlivých poměrových 

finančních ukazatelů. Dále pak popíšu základy k programovacím jazykům HTML, 

XHTML, PHP, MySQL a kaskádovým stylům, pomocí nichž bude celá aplikace 

realizována. 

 

Ve druhé části budu vytvářet aplikaci pro výpočet jednotlivých analýz a ukazatelů. 

Součástí realizace bude také zveřejnění této aplikace na Internetu  

(na adrese www.finance-podniku.cz) a relevantní doméně, čímž zajistím celosvětovou 

dostupnost.  
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2 Finanční analýza 

Hlavním úkolem finanční analýzy, nástroje na řízení společnosti, je komplexní 

posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických 

postupů a metod.  

 

Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale zároveň pomáhá odhalit 

případné poruchy ve finančním hospodaření. Zdrojem informací pro její sestavení jsou 

účetní výkazy, které umožňují nastínit budoucí vývojové trendy. 

 

Výsledky a poznatky slouží především pro tvorbu koncepce rozvoje, volbu strategie a 

její realizaci pro plánování finančních toků, tj. pro plánování peněžních příjmů a výdajů 

(peněžních toků) v různých časových horizontech. 

 

Základem finanční analýzy jsou tzv. poměrové finanční ukazatele. Máme-li zhodnotit 

situaci podniku, musíme komplexně posoudit vybrané poměrové ukazatele. 

 

2.1 Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy 

Základními zdroji  informací pro zpracování finanční analýzy jsou rozvaha (viz. 

tabulka 1), výkaz zisků a ztrát a přehled o finančních tocích – cash flow (viz. tabulka 2). 

 

Pomocnými nástroji jsou horizontální analýza, vertikální analýza a poměrové 

ukazatele. 
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Aktiva Pasiva 
A. POHLEDÁVKY ZA UPS. VL. K. A. VLASTNÍ KAPITÁL 
B. DLOUHODOBÁ AKTIVA     Základní kapitál 
    Dlouhodobý nehmotný majetek     Kapitálové fondy 
    Dlouhodobý hmotný majetek     Fondy tvořené ze zisku 
    Finanční dlouhodobý majetek     Hospodářský výsledek m. o. 
      Hospodářský výsledek ú. o. 
C. OBĚŽNÁ AKTIVA B. CÍZÍ ZDROJE 

    Rezervy 
    Zásoby 

    Dlouhodobé závazky 
    Pohledávky     Krátkodobé závazky 
    Finanční majetek     Bankovní úvěry a výpomoci 
D. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ C. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 

 
Tabulka 1 – Agregovaná podoba rozvahy (vzor 2003) 

 
 
 
 
 
 

Tržby z prodeje zboží 
- náklady vynaložené na prodané zboží 

Obchodní marže 
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

- náklady související s provozní činností 
Provozní hospodářský výsledek 
Výnosy z finanční činnosti 

- náklady na finanční činnost 
Hospodářský výsledek z finančních operací 

- daň z příjmů za běžnou činnost 
Hospodářský výsledek za běžnou činnost 
Mimořádné výnosy 

- mimořádné náklady 
- daň z příjmů z mimořádné činnosti 

Mimořádný hospodářský výsledek 
Hospodářský výsledek za účetní období 

 
Tabulka 2 – Výkaz zisků a ztrát k … 
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2.2 Poměrové finanční ukazatele 

Pracovala jsem s následujícími poměrovými ukazateli, viz. tabulka 3. 
 
 
UKAZATELE LIKVIDITY 
 

Běžná 
 

OA

kr. závazky
 Standard 2,5 

Pohotová 
-

 

OA zásoby

kr. závazky
 Standard 1 

 

Okamžitá  
 

 

fin. prostředky

kr. závazky
 Standard 0,3 – 0,5 

 

 
UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 
 
Celková  

 

celkové dluhy

aktiva celkem
 

Standard 0,3 – 0,5 

Koeficient 
samofinancování 

 

 

vlastní kapitál

aktiva celkem
 

Standard 0,5 – 0,7 

Ukazatel úrokového krytí 

 

EBIT

nákl.úroky
 

Standard 3 

Doba splácení dluhů  -  

 

cizí zdroje fin.majetek

provozní CF
 

Finančně zdravý podnik 
splatí dluhy za 3 roky          

 
UKAZATELE AKTIVITY 
 

  Obrat celk.aktiv  

 

celk.tržby

aktiva celkem
 

Standard 1,6 – 2,9 

 
  Obrat stálých aktiv  

 

celk.tržby

stálá aktiva
 

 

 Obrat zásob  celk.tržby

zásoby
 

 

  Doba obratu zásob  průměrné zásoby

denní spotřeba
 

 

  Doba obratu pohledávek 

 

obchodní pohledávky

denní tržby
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UKAZATELE RENTABILITY 
 
ROA 

 

EBIT

celková aktiva
 

 

ROE    

 

výsledek hosp. po zdanění

vlastní kapitál
 

 

 Finanční páka  

 

aktiva celkem

vlastní kapitál
 

 

ROCE 

 +  

EBIT

dl. závazky vlastní kapitál
 

 

ROS    

 

výsledek hosp. po zdanění

celkové tržby
 

 

 
PROVOZNÍ (VÝROBNÍ) UKAZATELE 
 

 Pr oduktivita práce   

 

přidaná hodnota ( celk.)

počet zaměstnanců
 

 

 Materiálová náročnost tržeb  spotřeba materiálu

tržby
 

 

 Mzdová náročnost  mzdové náklady

tržby
 

 

 
Tabulka 3 – Použité poměrové finanční ukazatele 

 
 
 
 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům. Úzce navazují na ukazatele 

zadluženosti. Poměřují to, čím je možno platit (čitatel), tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel). 

 
Likvidita  je souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má firma k dispozici 

pro úhradu svých splatných závazků. 

Solventnost se definuje jako připravenost hradit své dluhy, když nastala jejich splatnost 

a je tedy jednou ze základních podmínek existence firmy. 

 

Likvidita se dělí na běžnou, pohotovou a okamžitou. 
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Běžná likvidita  – ukazuje kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti firmy a je postačující pro hodnotu vyšší než 

1,5.  

 

Pohotová likvidita – charakterizuje nejpřesněji platební pohotovost, tj. schopnost 

podniku krýt peněžními prostředky závazky z obchodního styku a závazky vůči 

zaměstnancům.. 

Výrazně nižší hodnota pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze 

společnosti. Pro zachování likvidity firmy by neměla hodnota ukazatele klesnout pod 1. 

 

Okamžitá likvidita  – měří schopnost firmy hradit právě splatné dluhy. Likvidita je 

zajištěna při hodnotě ukazatele alespoň 0,2. 

 

 

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování firmy, měří rozsah, v jakém 

firma používá k financování dluhy. K analýze zadluženosti slouží mnoho ukazatelů, 

např.: 

 

Celková zadluženost – vypočte se jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. 

 

Koeficient samofinancování – je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. 

Vyjadřuje finanční nezávislost firmy. Oba ukazatele informují o finanční struktuře 

firmy (o skladbě kapitálu). 

 

Ukazatel úrokového krytí – ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené 

úroky.  

 

Doba splácení dluhů – ukazatel udává po kolika letech by byl podnik schopen při 

stávající výkonnosti splatit své dluhy. 
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UKAZATELE AKTIVITY 

Měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. 

 

Počet obratů celkových aktiv – udává počet obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za 

daný časový interval (za rok). 

 

Počet obratů stálých aktiv - ukazatel vyjadřuje, kolik jednotek tržeb připadá na 

jednotku stálých aktiv v zůstatkové ceně. 

 

Počet obratů zásob – někdy je nazýván jako ukazatel intenzity využití zásob a udává, 

kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána a znovu uskladněna. 

 

Doba obratu zásob – udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány 

v podnikání do doby jejich spotřeby. 

 

Doba obratu pohledávek - výsledkem je počet dnů během nichž je hodnota tržeb 

zadržena v pohledávkách. 

 
 
UKAZATELE RENTABILITY 

Poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů firmy, jichž bylo užito k jeho 

dosažení. 

 

Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA) – ukazatel poměřuje zisk s celkovými 

aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována 

(vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých). Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, 

tím je situace sledovaného podniku příznivější. 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) – míra ziskovosti z vlastního kapitálu 

je ukazatelem, jímž vlastníci (akcionáři, společníci a další investoři) zjišťují, zda jejich 

kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti 

jejich investičního rizika. 
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Finanční páka - je ukazatel, který hodnotí zapojení cizího kapitálu do financování 

společnosti, jelikož ten je častokrát „levnější“ v porovnání s vlastním kapitálem. 

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE) – slouží k prostorovému srovnání 

firem, zejména k hodnocení monopolních veřejně prospěšných společností. 

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) – charakterizuje zisk vztažený k tržbám 

 

 

PROVOZNÍ (VÝROBNÍ) UKAZATELE 

Napomáhají managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity firmy. 

Provozní ukazatele se opírají o tokové veličiny, především o náklady, jejichž řízení má 

za následek hospodárné vynakládání jednotlivých druhů nákladů a tím i dosažení 

vyššího konečného efektu. 

 

Produktivita práce – ukazatel udává, jak vysoké byly tržby (v tis. KČ) na zaměstnance 

v hospodářském roce. 

 

Materiálová náročnost tržeb – vyjadřuje zatížení výnosů spotřebovaným materiálem. 

 

Mzdová náročnost – vyjadřuje podíl mzdových nákladů na tržbách. 
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2.3 Soustava poměrových ukazatelů 

2.3.1 Altmanův index finančního zdraví  

(Altman 83 nebo také „zet model“) 
 
 
Je možno využít pro vyjádření celkové finanční situace. Diskriminační funkce 

vyjádřená tzv. „Z faktorem“ může pomoci v identifikaci globálního finančního zdraví 

podniku. 

 

Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,420x4 + 0,998x5 

 

=
Σ 1

ČPK
x

A
   

 
=

Σ 2

nerozdělený VH
x

A
 

 

=
Σ 3

EBIT
x

A
   

   
=

 4

účetní hodnota akcií ( ZK )
x

cizí zdroje
 

 

=
Σ 5

tržby
x

A
 

          

 

Z > 2,9  zóna prosperity 

   1,2 < Z < 2,9 šedá zóna 

            Z < 1,2 zóna bankrotu 

 

 

Ve vzorcích se dosazuje veličina ČPK a EBIT, které znamenají: 

 

ČPK – čistý peněžní kapitál  ČPK = OA – KR. ZÁVAZKY 

EBIT  – zisk před zdaněním+ nákladové úroky nebo provozní VH 
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2.3.2 INDEX IN 01 

Indexy IN jsou určitou reakcí na Altmanovu analýzu, snaží se akcentovat poměrně 

odlišné prostředí České republiky, kde ještě zdaleka není kapitálový trh tak rozvinutý, 

jak předpokládá Altmanova analýza. 

 
Σ A

 = + +
  Σ A

EBIT EBIT
IN 01 0,13 0,04 3,92

cizí zdroje nákl.úroky
 

+ +
Σ A  +   

výnosy OA
0,21 0,09

kr. závazky kr.bankovní úvěry
 

 

 

           IN 01 > 1,77  zóna prosperity 

0,75 < IN 01 < 1,77  šedá zóna 

           IN 01 < 0,75  zóna bankrotu 

 

 

 

Altmanův index finančního zdraví i INDEX IN01 jsou vhodné pro větší firmy a 

umožňují sledování vývoje v čase. 
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2.4 Horizontální a vertikální analýza 

Výchozím bodem finanční analýzy je tzv. vertikální a horizontální rozbor finančních 

výkazů. Oba postupy umožňují vidět původní absolutní údaje z účetních výkazů 

v určitých relacích, v určitých souvislostech. 

Horizontální analýza porovnává změny ukazatelů v časové řadě. Vertikální analýza 

posuzuje položky z celku. 

 
 

2.5 Cash flow 

cash flow = pohyb peněžních prostředků (jejich přírůstek a úbytek) podniku za určité 

období v souvislosti s jeho ekonomickou činností  

 

Využití cash flow 

� ve finanční analýze pro hodnocení finanční stability podniku a příčin změn stavu 

peněžních prostředků 

� při krátkodobém plánování peněžních příjmů a výdajů 

� při střednědobém a dlouhodobém sestavování finančních výhledů podniku 

� při hodnocení finanční efektivnosti investičních variant jako efekt příslušné 

investice  

� jako jedna z forem stanovení základu tržní ceny podniku  

 

Kategorie peněžních toků 

� cash flow z provozní činnosti 

přírůstek/úbytek zásob, pohledávek, krátkodobých dluhů, krátkodobých  

cenných papírů  

� cash flow z investiční činnosti 

přírůstek/úbytek fixního majetku, nakoupených akcií a dluhopisů, …  

� cash flow z finanční činnosti 

přírůstek/úbytek dlouhodobých dluhů, přírůstek vlastního jmění z titulu emise 

akcií mínus výplata dividend  

� cash flow celkem 
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2.5.1 Kvantifikace cash flow – přímá metoda 

- pomocí sledování jednotlivých příjmů a výdajů podniku za dané období 
 
 
Postup:  

POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ  

+  Příjmy za určité období 

–  Výdaje za určité období 

=  KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 
 

2.5.2 Kvantifikace cash flow – nepřímá metoda 

- vysvětluje, proč se hospodářský výsledek nerovná cash flow 

- vychází ze zisku, který se upravuje o položky nevyvolávající pohyb peněz a o 

pohyb peněz v důsledku změn majetku a kapitálu 

 

 

Postup (zjednodušený) : 

 

P. POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 Zisk / ztráta 

 Nepeněžní operace 

 Úprava ČPK   

A. ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 

 - přírůstek fixních aktiv 

 + výnosy z prodeje fixních aktiv 

B. ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 

 Změna stavu dlouhodobých závazků 

 Změna vlastního kapitálu 

C. ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI 

D. ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK (A+B+C) 

E. KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ (POČ. STAV + D) 
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3 Technická stránka projektu 

3.1 Použitelnost webu 

Použitelnost webu je vlastnost, která charakterizuje schopnost uživatelů web použít.1 

Definovat použitelnost není však tak jednoduché. Existují lidé, kteří kontrolují 

použitelnost webových stránek. Zjišťují, zda jsou dostatečně jednoduché a jestli je 

orientace v nich pro uživatele snadná, což vyplyne z chování a výrazu tváře uživatelů 

(tváří-li se spokojeně nebo naopak nechápavě atd.). Podle Steve Kruga, jednoho 

z expertů na použitelnost, by se dala použitelnost definovat takto: Použitelnost webu je 

vlastnost, která charakterizuje míru jednoduchosti jeho ovládání (použití) 

uživatelem.2 

 

Jak snadno docílit použitelných a intuitivních stránek? 

Základní odpověď na tuto otázku je – v jednoduchosti je síla. 

První zákon použitelnosti Steva Kruga říká: Chcete-li, aby byl web snadno 

použitelný, nenuťte uživatele přemýšlet. To znamená, maximálně eliminovat 

otazníky, které mohou uživatele napadnout při používání webu. 

Další zákon použitelnosti Steva Kruga říká: Zbavte se poloviny slov na každé stránce 

webu a potom ještě poloviny z toho, co zbylo. To znamená být stručný. Text určený 

pro použití na webu by měl být za každou cenu krátký. Čtení textu z obrazovky je 

mnohem náročnější a oči unavující než dobře vizuálně upravený tištěný text. 

 
 
 

3.2 HTML 

HTML je zkratka z anglického HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro 

hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který 

umožňuje publikaci stránek na Internetu.  

 

                                                 
1 HANZLÍKOVÁ, Jana. Webdesign pro úplné začátečník, strana 51 
2 Tamtéž strana 51 
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Dokument v jazyku HTML má předepsanou strukturu: 

� Deklarace DTD - je povinná až ve verzi 4.01, je uvedena direktivou 

<!DOCTYPE>. 

� Kořenový element - element html  (značky <html> a </html>) reprezentuje celý 

dokument. Je nepovinný, ale je doporučeno ho používat. 

� Hlavička elementu - jsou to metadata, která se vztahují k celému dokumentu. 

Definují např. název dokumentu, jazyk, kódování, klíčová slova, popis, použitý 

styl zobrazení. Hlavička je uzavřena mezi značky <head> a </head>. 

� Tělo dokumentu - obsahuje vlastní text dokumentu. Vymezuje se značkami 

<body> a </body> 

 
Příklad struktury HTML pro verzi 4.01: 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<!-- toto je komentá ř --> 
   <head> 
      <title>Titulek stránky</title> 
   </head> 
<!-- t ělo dokumentu --> 
   <body> 
      <h1>Nadpis stránky</h1> 
      <p>Toto je t ělo dokumentu</p> 
   </body> 
</html>     
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3.3 XHTML 

XHTML (zkratka anglického extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný 

značkovací jazyk pro hypertext“) je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových 

dokumentů v prostředí WWW vyvinutý konsorciem W3C. Je následníkem jazyka 

HTML, jehož vývoj byl ukončen, a na rozdíl od svého předchůdce se jedná o aplikaci 

XML. 

 
 
Příklad struktury XHTML pro verzi 1.1: 
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict //EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd" > 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  charset=windows-

1250" /> 

<title>Untitled Document</title> 

</head> 

 

<body> 

</body> 

</html> 
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3.4 PHP 

PHP je skriptovací jazyk pro tvorbu dynamického webu a jeho počátky spadají do roku 

1994. 

 

Mezi nejčastější aplikace psané v PHP patří například:  

� internetové obchody, 

� podnikové informační systémy (ať už intranetové nebo internetové), 

� diskusní fóra, 

� redakční systémy, 

� firemní prezentace, 

� dynamické osobní stránky, 

� weboví poštovní či databázoví klienti, 

� vyhledávače a katalogy, 

� drobnosti typu počitadla, ankety a mnoho dalších. 

 
PHP je technologie běžící na serveru. Typický PHP skript obsahuje jednak kusy 

normálního HTML kódu, a jednak kusy programového kódu. Když webový server 

obdrží požadavek na zpracování takového skriptu, provede následující operace:  

 

1. Přeskočí HTML kód, tzn. nechá jej beze změny 

2. U PHP kódu provede interpretaci 

3. Výsledek zkombinuje a odešle prohlížeči 

 
 
 

3.5 MySQL 

MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. MySQL je 

multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá pomocí jazyka SQL. Podobně jako 

u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními.  

Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, ale i 

další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný 
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software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. Velmi oblíbená 

a často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache jako základní software 

webového serveru. 

 
 
 

3.6 Kaskádové styly CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro 

úpravu vzhledu stránek. První návrh normy byl zveřejněn v roce 1994, v roce 1996 byla 

pak vydána specifikace CSS 1, v roce 1998 CSS 2, nyní se pracuje na verzi CSS 3. 

 
CSS se využívá k formátování obsahu HTML, XHTML a XML dokumentů. Ve 

srovnání s formátováním pomocí atributů v HTML formátovací schopnosti rozšiřuje. 

Styly umožňují přesně určit, jak bude který element vypadat. Narozdíl od atributů 

stylem můžeme definovat jednotný vzhled elementu pro celý dokument (např. že 

všechny nadpisy úrovně 1 budou červené) a to jediným zápisem pro příslušný element 

(nikoli v každém tagu příslušného elementu). Stejně tak můžeme pomocí stylu určit 

odlišné formátování pro třeba jen jediný výskyt určitého elementu. Tím se jednak 

zbavíme velkého množství kódu, jednak se tento kód stane mnohem přehlednější. Navíc 

pokud se jednou rozhodneme změnit například barvu písma všech odstavců, bude to pro 

nás otázka několika málo vteřin, měnit každý atribut u každého elementu v HTML by 

byla katastrofa. Jeden styl můžeme snadno použít pro libovolné množství stránek. 

 
Styl se skládá z pravidel pro jednotlivé elementy, které mají být formátovány. Každé 

takové pravidlo má dvě části: 

� selektor (název elementu, pro který má toto pravidlo platit)  

� deklaraci (co pro něj má platit).  
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V deklaraci určujeme vlastnost a její hodnotu, deklarace je uzavřena do složených 

závorek. Celé to zapisujeme takto: 

 

selektor {vlastnost: hodnota_vlastnosti} 

 

A konkrétně:  

h1 {color: blue} 

 

Selektorem, tedy elementem, který formátujeme je zde h1 (nadpis 1. úrovně). Deklarací 

je {color: blue}. Ta určuje, že vlastnost color bude mít hodnotu blue. Celé dohromady 

to tedy znamená, že všechny nadpisy 1. úrovně v dokumentu budou mít modrou barvu. 

 
 
 

3.7 Google analytics 

Google Analytics  je statistický program běžící na serverech Google. Registrovaným 

uživatelům umožňuje dát si do vlastních stránek měřící kódy a pak sledovat pokročilé 

statistiky stránek. 

 

A co vlastně služba umí? Dokáže analyzovat pohyb návštěvníků po serveru a úspěšnost 

reklamních kampaní. Služba pozná, odkud návštěvníci přišli, které stránky vašeho 

serveru navštívili, jak dlouho se návštěvníci na serveru zdrželi a řadu dalších klíčových 

ukazatelů. Služba navíc spolupracuje s AdWords. Kromě anglického jazyka je 

dostupná ještě v šestnácti dalších mutacích, česká verze zatím není. 

 
 
 
  

 



 

 - 28 - 

4 Software pro podporu finanční analýzy 

V současné době není volně dostupná žádná služba pro analýzu finančního stavu 

podniku. Dostupných je pouze pár základních kalkulátorů (www.finance.cz) anebo 

placený software. Sofistikovanější bezplatný software českému internetu stále schází. 

Problém by měl být vyřešen tímto softwarem, jež bude dostupný každému bez 

registračního poplatku. Systém mohou využívat firmy a živnostníci, účtující 

v podvojném účetnictví, nebo by se mohlo jednat o vhodnou pomůcku při výuce 

předmětů týkajících se finanční analýzy.  

 

Internetové stránky jsou rozděleny na dvě části – na nezabezpečenou, tzn. na veřejnou 

část a zabezpečenou, která je přístupná pouze registrovaným uživatelům viz. kapitola 

4.5. 

 
 
 

4.1 Grafický návrh úvodní stránky 

Takto vypadá aktuální grafický návrh veřejné části www.finance-podniku.cz. 
 

 
 

Obr. 1 – Grafický návrh úvodní stránky 
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4.2 Databázový návrh 

Systém pracuje s „klíčem“ nazvaným icqy, který představuje IČ firmy, kvartál a rok. 

Tabulky jsou propojeny klíčem icqy a podle něj si můžu dohledat, které firmě výsledek 

patří. K tomuto klíči se totiž vážou výsledky různých analýz ve všech tabulkách. 

V praxi to znamená, že každá firma může evidovat výsledky za jednotlivá čtvrtletí 

jejího působení. Firma může mít v jednom roce až čtyři výsledky každého jednotlivého 

ukazatele analýzy, např. zadluženost, ROE, ROA apod. 

Tabulka firmy slouží k registraci firmy a následné evidenci registrovaných údajů. Dále 

je realizován vztah tabulek OKEČ a firmy. Na základě čísla uvedeného ve sloupci 

OKEČ v tabulce firmy lze zjistit v jakém oboru firma podniká ze vztahu tabulek firmy a 

OKEČ. Tabulka OKEČ je číselníková tabulka vzniklá na základě normalizační 

procedury. 

 
 

 
                            Obr. 2 - Tabulka icqy      Obr. 3 - Tabulka rentabilita 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 4 – Tabulka firmy 

 
 
 
 
 
  
  

            
            

Obr. 5 – Tabulka OKEČ 
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4.2.1 Struktura tabulek 

Na obrázcích jsou jasně naznačeny struktury dvou tabulek, jednak hlavní tabulky  icqy a 

tabulky likvidita s datovými typy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6 – Struktura tabulky icqy s datovými typy            Obr. 7 – Struktura tabulky likvidita s datovými typy 
 

 
 

4.2.2 Použité datové typy 

V práci jsou použity datové typy z tabulky 4. 
 
INT integer celé číslo, použité jako pořadník popř. číselník 
CHAR  řetězec znaků o stanovené délce 

VARCHAR 
variable 
char 

řetězec znaků s přizpůsobivou délkou vůči vloženému 
řetězci s definovanou maximální délkou 

SMALLINT  malé číslo pro uložení kvartálu, nižší paměťová náročnost než u INT 

BIGINT velké číslo 
používám jej pro uložení časového razítka data, tj.počet 
sekund od roku 1970, tzv. timestamp 

FLOAT 
 číslo s desetinnou čárkou, použité pro uložení výsledků 

analýz 
 

Tabulka 4 – Použité datové typy 
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4.2.3 Relační databáze 

Tabulky jsou uloženy v databázi finance_podniku. Tabulky jsou pojmenovány: aktivita, 

altman, firmy, hesla, text, cf, icqy, in01, likvidita, okec, rentabilita, zadluzenost a 

vyrobni_a_provozni_ukazatele 

 

 
 

Obr. 8 – Schéma databáze 

 
 

4.2.4 Normalizace tabulek 

Na všech tabulkách databáze byla provedena normalizace. Všechny atributy byly 

rozloženy na elementární úroveň, tzn. každý atribut představuje dále nedělitelné 

hodnoty. Prakticky se tedy v tabulce nevyskytují žádné atributy jako např. adresa. 

Tento atribut zahrnuje ulici, č.p., město a PSČ, v tabulce firmy jsou tyto zastoupeny 

každá jedním atributem, zajišťuje se tak správnost zobrazení informací a dochází ke 

snížení rizika špatného zapsání záznamu do tabulky. Takto navržené tabulky jsou 

použitelnější, lze s nimi lépe pracovat, např. při vyhledávání firmy z určitého města.  

 

Tabulky jsou normalizované v tom smyslu, že optimalizují zobrazení identických dat 

v tabulkách. Pro tato identická data je pokaždé vytvořena speciální tabulka tzv. číselník, 
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ten tato data eviduje pod unikátním číslem, které je dál interpretuje v jiných tabulkách. 

Pomocí číselníků lze docílit výrazné úspory dat. 

 
 

4.3 Struktura webu pomocí CSS 

Následující obrázek zobrazuje rozvržení veřejné části webu za pomoci kaskádových 

stylů. 

 
 

 
 

Obr. 9 – Struktura veřejné části stránek pomocí CSS 
 

 
Div hlavicka obsahuje název firmy. Jejím účelem je převážně grafika.  

V divu navigace je hlavní nabídka. 

Div obsah zobrazuje dynamický obsah dle zvolené položky v nabídce. 

Div finance_podniku sjednocuje všechny divy a slouží k umístění stránek na střed. 

Div vlevo obsahuje blok submenu s doplňujícími odkazy, např. na volně dostupné 

kalkulátory. 

Div vpravo obsahuje blok s vyhledáváním a informacemi o dostupných ukazatelech. 
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V divu zapati  jsou doplňující odkazy. Např. odkazy na jiné stránky, zákaznická 

podpora apod. 

V divu copyright  jsou informace o copyrightu, autorství a kontaktech. 

 

4.3.1 Ukázka zdrojového kódu v HTML 

Jedná se zdrojový kód HTML, jenž ve spolupráci s kaskádovými styly řeší grafický 

vzhled veřejné části webu viz obr. 9. 

 
 
<body> 
<div id="finance_podniku"> 
 
  <div id="hlavicka"> 
    <div id="login"> 
    </div><!-- login -->  
  </div><!-- hlavicka --> 
  <div id="navigace"></div><!-- navigace --> 
  <div id="levy_sloupec"></div><!-- levy_sloupec --> 
  <div id="obsah"></div><!-- obsah --> 
 
  <div style="clear:both;"></div> 
  <div id="submenu"></div><!-- submenu --> 
  <div id="paticka"></div><!-- paticka --> 
</div><!-- finance_podniku --> 
</body> 
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4.4 Zabezpečená část webu 

Tato část webu je k dispozici uživateli po registraci. 
 

4.4.1 Přihlášení do systému 

Zabezpečená část projektu je oddělena pomocí přihlašovacího formuláře, který uživatele 

vyzve k zadání přihlašovacího jména a hesla. Tato data se zadávají při registraci firmy 

do systému. Uživatelské jméno je reprezentováno hodnotou IČ firmy, která je 

jednoznačná a lze ji proto použít pro identifikaci při přihlašování i během používání 

zabezpečené části. Heslo je také součástí registračního formuláře a jeho délka je 

omezena minimálně pěti a maximálně dvanácti znaky. 

 

Zadané jméno a heslo se porovnává s údaji v databázi. Jakmile je požadavek o 

přihlášení autorizován, skript je přesměrován na hlavní stránku zabezpečené části webu 

a je nastavena SESSION proměnná na hodnotu IČ, která provází uživatele v průběhu 

užívání zabezpečené části a  slouží jako identifikátor firmy při jednotlivých operacích. 

V případě chybné autorizace je vypsáno upozornění na chybu při zadávání dat.  

 

Pokud uživatel nevykazuje po delší dobu žádnou činnost, je automaticky odhlášen. 

Příčinou je dočasná životnost globální SESSION proměnné, bez níž skript dále 

nepracuje. Proto dojde v tomto případě k odhlášení. 

 
 

4.4.2 Informace o přihlášeném 

Jakmile je uživatel přihlášen, je mu zobrazena hlavní stránka zabezpečené části webu. 

V hlavičce stránky je přitom uveden detail účtu přihlášeného. Vzhledem k tomu, že 

projekt je určen výhradně pro firemní analýzu, jsou i v těchto detailech uvedeny firemní 

informace, jež byly podkladem při registraci firmy. Jedná se o název firmy, právní 

formu, IČ, DIČ, adresu, kontaktní informace a datum registrace. 

Tento způsob podávání informace o přihlášeném účtu je velmi důležitý hlavně pro 

uživatele spravující více firem. Zpracování finanční analýzy je potom jednodušší, 
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uživatel si nemusí pamatovat, na jakou firmu se přihlásil, tuto skutečnost má vždy na 

očích. 

 

 
Obr. 11 – Detail firmy v záhlaví po přihlášení 

 

 

4.4.3 Struktura zabezpečené části v CSS 

Stránka je pro orientaci velice jednoduchá, zvládne ji i uživatel začátečník. Navigační 

menu je orientováno do levé části stránky, zde jsou odkazy na výpočty ukazatelů, cash-

flow, zobrazení výsledků a odhlášení. V záhlaví ve dvou tmavých boxech jsou uvedeny 

detaily přihlášeného účtu respektive firmy. Veškerá jiná data (formuláře, informace, 

výstupy) jsou zobrazena v Obsahu. 

 
 

 
 

Obr. 12 – Struktura zabezpečené části v CSS 
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4.4.4 Výpočty ukazatelů 

Po kliknutí na odkaz pro výpočet konkrétního ukazatele je uživateli na obrazovku 

vypsán formulář. Uživatel zadá hodnoty, které se posléze odešlou a použijí k výpočtu 

ukazatele. Tyto hodnoty však musí nejprve projít kontrolním procesem, který zjišťuje, 

zda uživatel zadal správný druh dat. Proces kontroly má dva různé výstupy: 

 

1) Hodnoty jsou správné 

2) Hodnoty jsou špatné 

 

1) V tomto případě jsou provedeny výpočty konkrétních ukazatelů, výsledky jsou 

vypočítány  a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Takto upravené výsledky se vypíší 

na obrazovku do tabulky a uloží do databáze pod příslušný klíč icqy. 

 

2) V případě zapsání nesprávného typu dat do vstupních polí, např. text, či jakékoliv 

znaku vyjma číslic, je uživateli při pokusu o odeslání zobrazeno upozornění o 

nesprávnosti dat a ten je požádán o opravu. 
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4.4.5 Forma výstupu vypočtených hodnot 

Výstupní tabulka vypočtených hodnot ukazatelů vztahující se ke konkrétnímu podniku 

v určitém roce. Součástí výstupu je také hodnota cash flow.  

 

 
 

Obr. 13 – Výpis výsledků 
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4.4.6 Horizontální analýza 

Horizontální analýza zjišťuje změnu položky v čase. Vstupem pro výpočet je počet let a 

počet položek. Závisle na těchto datech je vypsán maticový formulář. Sloupce jsou 

rozlišeny léty a řádky popsány položkami. 

 

Po vyplnění dat následuje jejich odeslání k výpočtu, výstupem celého procesu je matice 

horizontálně rozlišená na jednotlivá léta, vertikálně pak na položky. U každé položky je 

přitom uveden procentuální podíl na celku. Pokud je tento podíl záporný, vypíše se 

červeně, aby byl jednoznačně patrný. Kladné hodnoty jsou uvedeny v tmavě zelené. 

 
 

4.4.7 Vertikální analýza 

Vertikální analýza zjišťuje podíl položky z celku. Vstupem pro výpočet je počet let a 

počet položek. Závisle na těchto datech je vypsán maticový formulář, kde horizontálně 

jsou uvedeny jednotlivé roky a ve svislém směru bezejmenné položky. Přitom první 

řádek, tedy první položka je brána jako celek, tedy hlavní položka na jejíž hodnotě se 

více či méně podílejí položky následující, např. Pasiva celkem, jako celek, na němž se 

podílejí další, např. vlastní kapitál, krátkodobé závazky, bankovní úvěry apod. 

 

Po vyplnění dat následuje jejich odeslání k výpočtu, výstupem celého procesu je opět 

matice horizontálně rozlišená na jednotlivé léta, vertikálně pak na položky. U každé 

položky je přitom uveden procentuální podíl na celku. Pokud je tento podíl záporný, 

vypíše se červeně, aby byl jednoznačně patrný. Kladné hodnoty jsou uvedeny v tmavě 

zelené. 

 

 

4.4.8 Výpis výsledků 

Každý podnik si může libovolně kontrolovat dosažené výsledky všech ukazatelů. 

V navigačním menu k tomu slouží položka “Výpis výsledků”, kde se zadává pouze 

jeden parametr a tím je rok, za který se mají výsledky zobrazit. Výstupem je obsáhlejší 

tabulka zobrazující všechny dostupné ukazatele v aplikaci a hodnoty, jichž podnik 
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dosáhnul při jednotlivých výpočtech. Tato tabulka výsledků také rozlišuje jednotlivá 

čtvrtletí v roce. Pokud si firma výsledky spočítala, budou tyto uvedeny v tabulce pro 

příslušný ukazatel v příslušném čtvrtletí konkrétního roku. V případě, že podniku tyto 

hodnoty chybí, vypíše se křížek a uživateli je tímto naznačeno, co ještě schází.  

 

Kompletace výsledků bude velmi důležitá pro sledování vývoje a trendu pomocí 

grafického znázornění (viz. kapitola 4. Návrhy na další zlepšení). V případě, že 

výsledky nebudou kompletní, graf bude neúplný a tím pádem neužitečný.  

 
 

4.4.9 Logaritmický rozklad ukazatele ROE 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu patří k nejsledovanějším ukazatelům 

výkonnosti podniku.  

Logaritmická metoda rozkladu se považuje za nejpřesnější. Pro hlubší analýzu vlivu 

jednotlivých komponent rozkladu ukazatele ROE se používá různých metod, které 

kvantifikují, jak změna jednotlivé komponenty přispěla ke změně celkové hodnoty 

ROE. Rozklad nám umožňuje lépe chápat, které vlivy podstatně či méně podstatně 

ovlivnily celkovou změnu tzv. vrcholového ukazatele - ukazatele ROE. 

 

Komponenty, které přispívají ke změně celkové hodnoty ROE: 

� daňové břemeno, 

� rentabilita aktiv, 

� finanční páka celkem, 

� zisková marže, 

� obrat aktiv, 

� úrokové břemeno, 

� pákový ukazatel. 
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Obr. 14 - Výstup procesu logaritmického rozkladu ukazatele ROE 
 
 
 

4.4.10 Odhlášení 

Položka Odhlášení přesměrovává na soubor odhlaseni.php. Tento obsahuje jednoduchý 

skript, který odhlásí uživatele přihlášeného do systému vyprázdněním a odstraněním 

SESSION proměnné. Bez tohoto souboru již skript nemůže dál pokračovat. Toho je 

docíleno kontrolou této proměnné vždy na začátku skriptu. 

 

 
Obr. 15 – Skript pro odhlášení 
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4.5 Poskytované služby a rozdíly mezi nimi 

Tyto služby se nachází v zabezpečené části webu, jsou přístupné registrovaným 

uživatelům. 

 

4.5.1 Volně dostupné služby 

� výpočet poměrových ukazatelů - uživatel má možnost nechat si vypočítat jen 

některé    ukazatele.   

� registrace firmy – formulář k zaregistrování firmy 

 

4.5.2 Registrované služby 

Uživatel má k dispozici všechny důležité ukazatele k výpočtu celkové finanční analýzy, 

výsledky se evidují a ukládají do databáze. Dále má možnost srovnat si výsledné 

hodnoty s oborovými průměry. V budoucnu se počítá s dalším rozšířením služeb pro 

registrované uživatele, např. grafická znázornění apod. viz. kapitola 4. Návrhy na další 

zlepšení.  

 
 

Registrované služby 

- Výpočet poměrových ukazatelů 

- Výpočet výrobních a provozních ukazatelů 

- Zpracování cash-flow 

- Výpočet horizontální a vertikální analýzy 

- Logaritmický rozklad ukazatele ROE 

- Výpis výsledků 

- Evidence za podpory databází 

- Porovnání s odvětvovým průměrem 
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4.6 Aplikace řešení na konkrétní firmu 

Funkci mého softwaru ověřím zkušební aplikací na společnosti Skanska DS, a.s. 

Výsledky porovnám s výročními zprávami. 

 
 

4.6.1 Profil společnosti 

Historie 

Divize Dopravní stavitelství je jednou ze šesti divizí skupiny Skanska v ČR a SR a 

jedním z nejvýznamnějších hráčů na českém a slovenském trhu dopravního stavitelství. 

Divize se vnitřně skládá ze samostatných společností, které mají více než padesátiletou 

tradici. 

Skanska DS byla založena v roce 1953 jako Dopravní stavby Olomouc. Po několika 

organizačních změnách, rozdělení, privatizaci a následném sloučení podnikala od roku 

1996 pod  názvem DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. V roce 1999 se stala součástí 

české stavební skupiny IPS. Od roku 2002 působí pod názvem Skanska DS a.s. 

 
Obchodní činnost 

Společnost Skanska DS a.s. patří mezi největší a nejvýznamnější firmy v oboru 

dopravního stavitelství v České republice. 

Provádí komplexní stavební zakázky v oblasti dálniční, silniční, železniční a tramvajové 

výstavby ve všech regionech České a Slovenské republiky. 

 
Stěžejní náplní společnosti je: 

� výstavba dálnic, silnic a městských komunikací  

� provádění mostních konstrukcí všech typů a rozpětí  

� výstavba železničních a tramvajových tratí  

� provádění cementobetonových povrchů dálničních a letištních ploch  

� asfaltové technologie  

� realizace ekologických staveb - modernizace čistíren odpadních vod, skládky 
tuhého, komunálního i nebezpečného odpadu  

� speciální práce - vrtné a trhací práce, speciální zakládání, zlepšování půdy 
cementem 
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4.6.2 Dosažené výsledky a porovnání cash-flow s finančním reportem 

Výstupní hodnoty z aplikace (v tisících Kč) 
 

 
 

Obr. 16 - Výpočet Cash-flow 
 
 
 
 

Hodnoty cash-flow z výroční zprávy 2004 (v tisících Kč) 
 
 

Stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů na začátku úč. období 189 606 
Čistý pen. tok z provozní činnosti 1 025 463 
Čistý pen. tok vztahující se k investiční činnosti -382 370 
Čistý pen. tok vztahující se k finanční činnosti -99 970 
Stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů na konci úč. období 732 729 

 
Tabulka 5 – Hodnoty z výroční zprávy 2004 (v tisících Kč) 

 
 

 
 

 
 

Obr. 17 – Výpočet likvidity 
 

 

Hodnota běžné likvidity je mírně pod odvětvovým průměrem za rok 2004, který činil 

1,47. Výsledné hodnoty jsou v souladu s provozním plánem společnosti. Oběžná aktiva 

i krátkodobé závazky úměrně stoupají, hodnota kr. závazků je však díky závazkům 

z obchodních vztahů mírně vyšší než oběžná aktiva. V důsledku toho jsou ukazatele 

likvidity mírně pod průměry. 
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Obr. 18 – Výpočet zadluženosti 
 

 
 
Zadluženost firmy je na dobré úrovni, zejména díky systému financování (cash-

pooling). Díky tomuto způsobu financování společnost není nucena používat bankovní 

úvěry, nákladové úroky jsou minimální, což je vidět na ukazateli úrokového krytí. Doba 

splácení dluhů neodpovídá odvětvovému průměru, ke dni účetní závěrky vedla firma 

velké množství závazků z obchodních vztahů, což tento výkyv zapříčinilo. 
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4.7 Umístění aplikace  

V dnešní době je Internet nejefektivnější způsob distribuce a propagace softwaru. Je 

důležité najít správný webhostingový účet z široké nabídky služeb. 

 
 
Stránky jsem umístila na doporučení u společnosti Onebit.cz. Nabízejí pro tyto stránky 

optimální služby. Z ekonomického hlediska se jedná o kvalitní investici. 

 

Vybrala jsem si program WEB-OPTIM s následujícími vlastnostmi: 

-  prostor: 600MB 

-  2x databáze (každá 50MB) 

-  traffic 5GB/měs. 

-  10 x email 

Program podporuje - PHP, MySQL, DNS, FTP, šifrování přenášených dat SSL, 

poštovní protokoly SMTP, POP3, IMAP 

Další podpůrné služby - subdomény, statistiky, antivir, antispam, technická podpora   
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4.8 Optimalizace aplikace 

Pro lepší umístění stránek ve výsledcích vyhledávání a pro standardizaci zobrazení 

v majoritních prohlížečích je nutné stránky optimalizovat. 

 
 

4.8.1 Pro vyhledávače 

Optimalizace pro vyhledávače je realizována pouze na základní úrovni, bude patrná až 

v průběhu několika týdnů či měsíců od vystavení respektive aplikace vybraných 

pravidel SEO. 

SEO je metodologie vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby 

byly ve výsledcích hledání v internetových vyhledávačích zobrazeny na nejlepších 

místech. Cílem je nalákat na vlastní stránky co nejvíce zákazníků. 

 
 
Některé aplikované metody optimalizace: 

� Analýza klíčových slov 

� Použití klíčových slov v <meta> tagu, tagu <title>, nadpisech a textu stránky za 

pomoci tagu <strong> 

� Katalogizace stránek v nejznámějších katalozích (Seznam.cz, Centrum.cz, 

Dmoz.org,) s použitím klíčových slov 

� Použití klíčových slov v odkazech 

� Validace stránek 
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4.8.2 Pro prohlížeče 

Tento web je optimalizován pro nejpoužívanější prohlížeče dnešní doby, tzn. IE 6, IE 7, 

Firefox od v. 1.5, Opera 9, v nichž byly stránky testovány. U starších verzí prohlížečů či 

prohlížečů méně používaných se dá očekávat bezproblémové zobrazení nebo nepatrné 

odchylky. Situace bude jiná u archaických prohlížečů typu IE 4, IE 5, které měly ve své 

době ještě velké rezervy v podpoře kaskádových stylů nebo dokonce nebyly 

podporovány. Tento problém v dnešní době je již bezpředmětný, takto zaostalé 

prohlížeče už téměř vymizely z internetové scény, jsou tedy zastoupeny velmi 

nepatrným procentem uživatelů a nestojí za to je uvažovat. 

 
 

4.8.3 Validace 

Projekt je validován dle standardu W3C pro XHTML 1.1.  
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5 Návrhy na další zlepšení 

5.1 Grafy 

Další důležitou službou, která bude v dalších etapách vývoje realizována je indikace 

výsledků a trendů pomocí grafů. Tato služba je ve stádiu vývoje a budou v ní využity 

předprogramované aplikace v programu Macromedia Flash, které se vyznačují vysokou 

přehledností a pěknou grafikou. Nemalou výhodou těchto grafů je možnost pohyblivých 

obrázků. 

 

 
Obr. 19 – Ukázka jednoho z typů grafů 

 

 

 

5.2 Podpora formátů .xls a .csv 

Další významnou službou bude podpora formátu .csv, případně .xls. Z těchto souborů 

budou importovány do aplikace data, na jejichž základě budou spočítány jednotlivé 

ukazatele a celková finanční analýza v jednom okamžiku. Podmínkou  pro úspěšné 

provedení operace bude standardizovaná struktura těchto dokumentů. Podporovány 

budou také pro export některých analýz např. vertikální a horizontální analýzy, či jako 

výstup samotného procesu finanční analýzy. 
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5.3 Zpoplatnění registrovaných služeb 

V případě většího zájmu o projekt ze strany firem bude pravděpodobně realizováno 

zpoplatnění těchto služeb za velmi symbolickou částku. V pozdějších fázích projektu, 

kdy bude rozšířen o nové služby a možnosti a za stálého zájmu firem se s největší 

pravděpodobností cena služeb zvýší na takovou hodnotu, která bude schopna pravidelně 

pokrývat jak náklady na provoz aplikace, tak i náklady za vynaloženou práci a čas 

vývojářů a zároveň bude tato cena natolik příznivá, že se bude stále jednat o 

nejekonomičtější variantu zpracování finanční analýzy na profesionální úrovni 

s unikátními službami na českém trhu. 
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6 Závěr 

Cílem tohoto projektu (dostupný na adrese www.finance-podniku.cz) bylo vytvořit 

aplikaci pro usnadnění výpočtů finanční analýzy.  Jako nejvhodnější médium pro 

zpřístupnění této služby všem, ať již studentům či firmám, bez jakýchkoliv nákladů 

spojených s jejím používáním, jsem zvolila Internet a z této skutečnosti jsem při 

realizaci vycházela. Výsledným dílem je tedy databázová aplikace dostupná každému 

s připojením k internetu, jež splňuje všechna stanovená kritéria.  

 

Projektu se bohužel nevyhnuly ani některé nedostatky. Hlavním prozatím zůstává slabší 

optimalizace pro vyhledávače. Tento stav je dán faktem, že proces optimalizace je 

dlouhodobý, proto se efekt dostaví v pozdějších měsících.  

 

Projekt má dobrou myšlenku a je postaven na dobrých základech, proto se přímo nabízí 

jeho další vývoj, jehož se budu určitě účastnit. Důvodem je potenciál, který v sobě tento 

projekt skýtá. 
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