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Abstrakt 

 

Bakalářská práce Softwarová podpora finanční analýzy podniku se zabývá 

hodnocením finanční situace podniku za použití vytvořeného softwaru finanční 

analýzy. Teoretická část popisuje základní metody finanční analýzy, finanční 

ukazatele, prostředí jazyka Visual Basic a charakterizuje zvolené metody včetně 

jejich výhod a omezení . Druhá část se zabývá programem, jehož páteř tvoří 

Excel a  Microsoft Visual Basic. Tento program je navržen právě pomocí dvou 

uvedených programů.  

V další části je provedená finanční analýza konkrétní firmy se zaměřením na důležité 

finanční charakteristiky-rentabilitu, likviditu, zadluženost, aktivitu a tržní hodnotu.  

 

Klíčová slova: finanční analýza, finanční ukazatele, zhodnocení finanční situace, 

Microsoft Visual Basic, Microsoft Excel 

 
Abstract 
 

 

The bachelor thesis Software Support of the Financial Analysis of the Company deals 

with the financial situation of the enterprise using the produced software for calculating 

the financial analysis. Its theoretical part describes the basic methods of financial 

analysis, the financial indexes, the background of the language Visual Basic and makes 

a characteristics of the chosen methods including their advantages and limitations.  

The second part deals with the programme whose backbone is created by Excel and 

Microsoft Visual Basic. This programme is designed namely by means of the two above 

mentioned programmes. In the following part of the thesis the financial analysis of a 

concrete company was carried out, focussing on significant financial characteristics – 

viability, liquidity, indebtedness, business activity and market value.  

 

Keywords: financial analysis, financial indicators, rating the financial situation, 

Microsoft Visual Basic, Microsoft Excel 
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1  Úvod 

 

V dnešní době  ve  většině oblastí lidské činnosti velmi často stojíme před řešením řady 

problémů a jejich řešení, při nichž si nevystačíme pouze s  vlastními zkušenostmi nebo 

intuicí. Musíme se uvědomit, že chybná rozhodnutí mohou mít zejména v tržní 

ekonomice katastrofální následky. 

V dnešní ekonomice představuje nezbytnou, rozhodující stránku ekonomické 

činnosti podniku rozhodování a také finanční řízení. Hlavním  úkolem finančního 

řízení a rozhodování  je pohyb a rozdělení  peněz a  také podnikového kapitálu. 

Všechny rozhodovací procesy  v podniku mají v konečném důsledku dopad na 

podnikové finance. Lze proto  říci, že finanční řízení je zastřešující složkou celého 

systému řízení podniku. 

Rozhodování  v podnicích je velmi důležitou součástí práce každého managementu. 

Je  zároveň nezbytné, aby rozhodování bylo efektivní a proto je třeba ho opřít         

o výsledky analýz. Analýzou se rozumí získávání, následný rozbor a hodnocení 

informací o různých vlastnostech a funkcích zkoumaného předmětu - v tomto 

případě podniku. Analýza by měla naleznout podrobnější, hodnotnější a novější 

poznatky a informace, než jaké byly k dispozici před jejím provedením. Proto se 

v první části bakalářské práce věnuji výpočtům, vyhodnocením výsledků a 

následnými doporučením pro firmu EGÚ a.s., Brno. 

Ulehčením  v takovýchto procesech by měla být v dnešní době softwarová podpora 

takových problémů. Konkrétně  program finanční analýzy. Tento program by měl 

firmě jednoduše umožnit udělat si rychle, snadně a přehledně obrázek o finančním 

zdraví firmy. Je velmi jednoduchý, praktický a dostupný, což by měla být jeho 

hlavní výhoda pro každodenní používání ve firmě.  
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2  CÍL PRÁCE  

 

Cílem bakalářské práce je vytvoření funkčního softwaru finanční analýzy. Tento 

software bude mít hlavní devizu pro uživatele, který nebude muset znát vzorce, 

vztahy a další sounáležitosti týkající se problematiky finanční analýzy. Software by 

měl být dostupný, tzn. bude implementován v aplikaci Microsoft Excel, která je 

dnes standardní výbavou každého počítače. 

Dílčím cílem bakalářské práce je pomocí tohoto softwaru provést diagnózu finančního 

hospodaření firmy, odhalit případné nedostatky, které je třeba napravit a ukázat silné 

stránky, kterých může naopak využít. Na základě těchto výsledků bude zhodnocena 

aktuální finanční situace podniku. 
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3  Postup a metody finanční analýzy 

 

Veškeré pracovní postupy a jejich následné řešení se neobejde bez zamyšlení. 

Prvním krokem práce je vypracováni programu finanční analýzy. Na začátku je 

třeba promyslet si celkovou strukturu a funkčnost programu, udělat základní návrh 

a první kroky v samostatném vývoji. Po následném naprogramování a ukončení 

vývoje, by mělo přijít na řadu testování a odstraňování chyb programu. Finální 

podoba softwaru  bude v aplikaci Microsoft Excel. 

 

Dalším krokem je shromáždění veškerých údajů z učenictví podniku. Konkrétně se 

to týká rozvahy, výkaz zisku a ztrát a výroční zprávy firmy. Z těchto materiálů pak 

budou čerpány údaje a hodnoty, které budou zadány do uvedeného softwaru 

finanční analýzy. Po spočítání těchto hodnot programem bude možno zhodnotit 

získané výsledky (hodnocení vývoje ukazatelů v čase a vzájemných vztahů   mezi 

ukazateli). 
 

Nyní budou uvedeny metody finanční analýzy a softwarového řešení. 

3.1 Horizontální analýza 

Tato analýza poskytuje „rychlý“ a přehledný  obraz o celkovém finančním 

hospodaření firmy. Zjišťuje procentní změny jednotlivých položek v účetních 

výkazech a to vždy oproti předcházejícímu roku. Při analýze bereme v úvahu 

absolutní hodnoty a procentní změny jednotlivých položek ve finančních výkazech 

po řádcích, tedy horizontálně. Výpočet přírůstku je: (R1-R0) / R0. 

 

3.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza spočívá v procentních podílech dílčích ukazatelů na celku. 

Jednotlivé položky účetních výkazů vztahujeme ke zvolenému základu. Například 

v rozvaze budou základem celková aktiva, resp. celková pasiva a  procentní 

ukazatel bude ukazovat strukturu aktiv, respektive pasiv.  
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Výhodou vertikální analýzy je, že umožňuje srovnatelnost výsledků analýzy 

z různých let a je vhodná pro porovnání různých firem navzájem. Je třeba mít na 

mysli, že vertikální analýza ukazuje jen stav a její změny, ale ne příčinu těchto 

změn. 

 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů  

Analýza poměrových ukazatelů je nejoblíbenější a nejpoužívanější metodou 

finanční analýzy, neboť umožňuje provádět analýzu časového vývoje a je vhodným 

nástrojem mezipodnikového srovnání.  

 

Poměrovým ukazatelem se rozumí podíl dvou hodnot, které získáme z absolutních 

ukazatelů.  

Poměrové ukazatele mají dvě formy- procentní (porovnávají podíl určité jednotlivé 

položky na celku) a porovnávací. Poměrové ukazatele mají celkově lepší 

vypovídající schopnost něž horizontální analýza a vertikální analýza, které mají 

malou vypovídací schopnost. Proto je také poměrová analýza nejpoužívanější 

metodou finanční analýzy. Konečné výsledky však mohou být také zkresleny  

inflací, deflací nebo jiným ekonomickými faktory. 

 

3.3.1 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele se především zaměřují na fungování podniku z dlouhodobého 

hlediska. Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími zdroji a kapitálem nebo 

jejich složkami, informují o struktuře zdrojů používaných k financování firmy. 

Zadluženost není pouze negativní charakteristikou firmy. Její růst může přispět 

k růstu rentability. Ale zároveň se zvyšuje riziko finanční nestability.   

 

Výsledky ukazatelů zadluženosti vyjadřují, jestli je podnik financován cizími 

zdroji. 

   Při hodnocení výsledků je nutno brát na zřetel, v jakém odvětví se podnik 

pohybuje. Protože pro některé odvětví je typická vysoká zadluženost. 
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3.3.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita je platební schopnost podniku, je to krátkodobější pohled na solventnost 

konkrétního podniku. 

Obecný tvar ukazatelů likvidity je poměr položek oběžných aktiv k závazkům. 

Okamžitá likvidita je „nejpřísnější ukazatel“, do likvidních atkiv zahrnuje pouze 

finanční majetek. Naopak pohotová likvidita má jako likvidní aktiva finanční 

majetek plus krátkodobé pohledávky. U běžné likvidity je to poměr oběžných aktiv 

a krátkodobých závazků. Obecně lze říci, že platební schopnost podniku je tím 

lepší, čím jsou ukazatele likvidity vyšší. Je třeba brát v potaz, že ani příliš vysoké 

hodnoty likvidity nejsou dobré, protože značí vysoké hodnoty oběžných aktiv.  

 

3.3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují v podstatě schopnost manažerů řídit položky 

pracovního kapitálu (případně jiné zdroje)  a měří rychlost obratu jeho jednotlivých 

složek. Hodnotí tak vázanost kapitálu v těchto položkách. Čím vyšších hodnot 

ukazatele aktivity dosahují, tím je zpravidla lepší práce manažerů podniku. 

Obdobně jako u mnoha dalších ukazatelů i zde nelze porovnávat hodnoty těchto 

ukazatelů s hodnotami stejných  ukazatelů v jiných společnostech jiného oboru. 

Ukazatele obratu mají většinou dvě formy- počet obrátek a doba obratu. Zatímco 

první měří „kolikrát za rok se daná položka využije při podnikání“, druhá forma 

měří „počet dní, za které se položka jednou obrátí“. V praxi je většinou 

využitelnější doba obratu. 

 

3.3.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability měří celkovou efektivnost řízení podniku. Obecně lze 

rentabilitu vyjádřit jako výsledek hospodaření k částce vloženého kapitálu. 

Ukazatele rentability jsou měřítkem schopnosti vytvářet nové zdroje  a také 

dosažení zisku při použití investovaného kapitálu. Čím je rentabilita větší, tím je 

podnik na tom lépe, protože dokáže lépe využívat dispoziční kapitál.  
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Údajem v čitateli zlomku je zisk. Je možno dosadit zisk po zdanění, zisk před úroky 

atd. Ve jmenovateli je možné dosazovat několik údajů, záleží jaké vložené 

prostředky analyzujeme. A to kapitál- vlastní nebo celkový kapitál. 

 

3.4 Predikce finanční tísně podniku 

Jednotlivé indexy hodnocení mají za úkol charakterizovat a vyjádřit celkovou 

finanční situaci v daném podniku jako jedno číslo. V bakalářské práci budou 

konkrétně použity: Altmanův model a Index důvěryhodnosti. Tyto indexy se snaží 

na základě minulého vývoje předvídat budoucí finanční a ekonomické problémy, 

které mohou podnik postihnout. Jsou to vícerozměrné modely, které jsou 

konstruovány na bázi několika poměrových ukazatelů, jimž jsou přiřazena určitá 

kritéria. Výsledkem je pak jedno číslo a podle tohoto čísla je odhadována budoucí 

situace podniku. Je však nutno brát v potaz, že tyto zmíněné indexy slouží 

především k základní orientaci ve finanční situaci podniku a nemohou nahradit 

celou a kompletní finanční analýzu. 

 

3.4.1 Altmanův model 

Altmanův model vychází z pěti poměrových ukazatelů, přičemž každému ukazateli 

jsou přiřazeny určité váhy. Rentabilita celkového kapitálu má nejvyšší váhu. 

Výsledek je označován jako Z-skóre a umožňuje následné zařazení podniku do 

jednoho ze tří okruhů: pásmo prosperity, pásmo šedi a pásmo bankrotu. U 

Altmanova modelu existuje dobrá predikce co se týče bankrotu společnosti ve 

výhledu dvou let. 

 

3.4.2 Index důvěryhodnosti 

Index důvěryhodnosti byl sestaven českými autory, kteří čerpali z českého účetnictví i 

stavu ekonomiky-jak současné tak v minulých létech. Model z roku 1995 zahrnuje šest 

vybraných ukazatelů, kterým jsou přiřazeny určité váhy. Index důvěryhodnosti 99 

využívá jen čtyři  z těchto ukazatelů. Váhy jsou stanoveny pro 
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různá ekonomická odvětví. Podle výsledků  indexu důvěryhodnosti 95 můžeme 

zařadit firmu do jedné ze tří kategorii: podnik se špatnou finanční situací, podnik 

s potenciálními problémy a nakonec podnik finančně zdravý. 

 

V roce 2002 se autoři Inka a Ivan Neumaierovi rozhodli zrekonstruovat index, který 

by spojoval vlastnosti obou předchozích indexů IN95 a IN 99. 

Bylo hodnoceno 1915 podniků z průmyslu, které byly rozděleny na skupiny 583 

podniků tvořících hodnotu (tj. s kladným ekonomickým ziskem), skupinu 503 

podniků v bankrotu a 829 ostatních podniků. Po té autoři dospěli k indexu 

důvěryhodnosti 01 : 

 

IN01= 0,13 * (CA/CZ) + 0,04 * (EBIT/Ú) + 3,92 * (EBIT/CA) +0,21 * (VN/AC) + 

0,09 * (OA/(KZ+KBÚ) ) 

 

Hodnota indexu důvěryhodnosti 01 větší než 1,77 znamená, že podnik tvoří 

hodnotu. Hodnoty IN01 menší než 0,75 znamená, že podnik spěje k bankrotu. Mezi 

hodnotami indexu důvěryhodnosti 0,75 a 1,77 je šedá zóna. Podniky v tomto 

intervalu netvoří hodnotu ani nebankrotují. 

 

3.5  Softwarové řešení 

Softwarové řešení zahrnuje teoretické poznatky o jazyku Visual Basic a Microsoft 

Excelu. 

 

3.5.1 Visual Basic 

Co vlastně všechno můžeme pomocí Visual Basicu 6 dělat? Sám tvůrce Microsoft 

doporučuje nasazení VB v první řadě pro tvorbu kancelářských aplikací. Zde se 

teprve ukazuje hlavní výhoda jazyka – rychlost tvorby programu a jednoduchost. S 

Visual Basicem je tvorba ovládacího menu hračkou. Velmi jednoduše si připravíte 

ovládací interface vašeho programu a pak jen dopíšete, co která položka má udělat.  
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Nemá integrované funkce pro práci s grafikou (když pomineme např. jednoduché 

kreslení bodu na formulář apod.), výsledný program je velmi pomalý. Složitější grafiku 

je nutné dělat pomocí složitého rozhraní DirectX.  

S Visual Basicem můžeme velmi jednoduše využívat tzv. prvků ActiveX, které umožní 

sdílet, (stručně řečeno) určité části programu ve více aplikacích.V praxi tak můžeme do 

našeho programu integrovat přehrávač Media Player nebo využívat matematický 

procesor Excelu.  

Velmi komplikované programy můžeme vytvářet při použití funkcí Windows API. 

Pomocí nich můžeme přistupovat k registrům Windows, dálkově ovládat vzdálený 

počítač, pracovat se spuštěnými procesy a v podstatě dělat úplně vše, co umí systém 

Windows.  

Visual Basic je objektově orientovaný jazyk. Co to znamená? Znamená to, že je 

vytvořen například formulář, který je sám o sobě objekt, a na něj vkládáte další objekty, 

jako jsou tlačítka, textová pole a další. Každý objekt má své vlastnosti, jako je třeba 

jeho umístění (souřadnice), jeho barva, viditelnost, jméno, velikost a mnoho dalších. 

Každý objekt má své vlastní procedury. Každá procedura reaguje na něco jiného, jedna 

procedura se provede například při kliknutí, jiná při stisknutí klávesy a jiná při umístění 

kurzoru nad onen objekt. Procedury mohou být naprosto jednoduché, stejně tak jako 

složité procedury, které zabírají hned několik stránek kódu. Visual Basic je 

programovací jazyk spíše pro programy nenáročné na výkon. Je ale naopak velmi 

vhodný pro tvorbu kancelářských aplikací pro správu databází, na programy spravující 

servery jednoduché poštovní klienty.To, proč je Visual Basic poměrně často 

používaným jazykem, je jeho jednoduchost a rychlost psaní aplikací kódu. Kód je 

jednoduchý a logický, nevyskytují se tam znaky, na které byste mohli zapomínat 

(středníky na konci každého příkazu jako u C++ ). Kód se píše velmi rychle, mnohem 

rychleji než u jiných jazyků. Zpracování většiny aplikace zabere mnohem méně času 

než při použití jiných programovacích jazyků. Visual Basic je vhodný jak pro začínající 

programátory (pro svou jednoduchost), tak pro ty, co již několik jiných jazyků znají a 

chtějí jazyk na jednodušší projekty nebo třeba na komunikační nástroje a podobně. (6) 
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3.5.2 Microsoft EXCEL                                                                                                                            

Microsoft Excel je tabulkový procesor firmy Microsoft pro operační systém Microsoft 

Windows i pro počítače Apple Macintosh. Už od verze 5 z roku 1993 má dominantní 

postavení na trhu. Dnes se prodává hlavně jako součást kancelářského balíku Microsoft 

Office. V roce 1993 Microsoft přidal podporu pro Visual Basic for Applications (VBA), 

čímž sice umožnil široké využití maker, ale zároveň pomohl snad ještě většímu 

rozšíření makro-virů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tabulkov%C3%BD_procesor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_bal%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_Basic_for_Applications&action=edit


 

 21 

4  ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKU 

ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO a.s. 

 

EGÚ Brno, a. s., je vědeckovýzkumná, inženýrská, konzultační a realizační  

společnost působící v  oblasti výroby, dopravy a akumulace elektrické energie a  

tepla, zvyšování spolehlivosti a kvality jejich dodávek a racionalizace jejich užití. 

V současné době má 67 zaměstnanců a z tohoto počtu je téměř 61 % vysokoškolsky 

vzdělaných odborníků různých profesí. Základní kapitál společnosti činí 43 690 tis. 

Kč. 

V oboru silnoproudých elektrotechnických zařízení, ochrana automatik sleduje 

provozní a poruchové stavy v sítích z hlediska působení klasických a moderních 

digitálních ochran a automatik. Vysoce jsou hodnoceny také práce v oboru přepětí, 

zejména v oblasti optimální volby ochran před přepětím včetně projektů, instalace, 

uvedení do provozu a testování jejich účinnosti. Velkým přínosem pro provozní 

spolehlivost silnoproudých elektrotechnických zařízení je vývoj a aplikace nových 

diagnostických metod pro sledování technického stavu zařízení, především 

transformátorů 

EGÚ Brno, a. s., poskytuje orgánům státní správy a organizacím energetiky i jiných 

odvětví také široký sortiment zkušebních, konzultačních a expertizních služeb, 

zabývá se marketingovými činnostmi a obchodními a zprostředkovatelskými 

aktivitami v oblasti výroby, dopravy a využití elektřiny a tepla. 

Obor činnosti ústavu, který se zabývá provozem elektrizační soustavy a jejím 

rozvojem 

(od analýz očekávaného provozu v nejbližší perspektivě až po strategické úvahy), 

představuje jednu ze stěžejních aktivit ústavu využívanou jak velkými výrobními 

energetickými společnostmi ČEZ, a. s., v ČR a SE, a. s., ve Slovenské republice, 

tak rozvodnými akciovými společnostmi ČR a některými distribučními podniky 

SR. Významnými partnery jsou rovněž Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a 

někteří výrobci energetických zařízení. 
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Vedle těchto partnerů má pro budoucnost ústavu velký význam spolupráce s 

Ústředním energetickým dispečinkem České republiky, pro který je ústav 

perspektivním, na energetických společnostech (z vlastnického pohledu) 

nezávislým partnerem, jehož pracovní oblastí bude zajišťování rovnováhy 

elektrizační soustavy ČR mezi zdroji a potřebou elektřiny na všech časových 

úrovních. 
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5  TVORBA SOFTWARU 

 

5.1 Návrh softwaru  

Jako vývojové prostředí je využito služeb samotného Microsoftu a jeho Visual Studia, 

které obsahuje nástroje pro editaci většího množství jazyků. Na začátku vývoje je 

důležité si udělat kvalitní přípravu a analýzu, co všechno by měl budoucí program 

obsahovat. Jaké by měl mít grafické zobrazení a zároveň aby byl uživatelsky funkční. 

Samozřejmě, že tento návrh nebude plně korespondovat s finální verzí programu, 

protože při každém vývoji programu se setkáváme s různými překážkami. Program 

bude mít v prvním listu Microsoft Excelu tlačítko na spuštění samotného programu 

finanční analýza, ve druhém listu pak půjde o odkazovou část, kde budou odkazy na 

jednotlivé počítané veličiny. Třetí list bude obsahovat tabulky, které se uloží pro 

historické porovnání ukazatelů finanční analýzy. Po grafické stránce budou na prvním 

listu sloučeny buňky a celkově bude program laděny do modrých barev.  

Hlavní menu bude přehledné a jednoduché, aby se v něm uživatel mohl orientovat bez 

případného studia nápovědy. Tělo menu bude tvořeno hlavním formulářem.  

 

 Obrázek č. 1: Návrh programu 
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U níže uvedených bodů je v nadpisu vždy uveden název autorova pojmenování 

ovládacích prvků v programu finanční analýza a název oficiálních ovládacích prvků 

Microsoft Excel, kterým bude tento prvek tvořen. 

 

Upozornění: formulář 

Po spuštění aplikace Microsoft Excel bude uživatel upozorněn přivítáním v programu 

finanční analýza. Zde je i varování o případných právech na používání tohoto softwaru. 

 

Tlačítko „Hlavní menu“: tlačítko 

Tlačítko „Hlavní menu“ bude umístěno na prvním listu sešitu Excel. Stisknutím tohoto 

tlačítka vyvolá uživatel hlavní menu programu finanční analýza.  

 

První pole výběru: pole se seznamem 

V prvním poli výběru  budou na výběr tyto položky: Horizontální analýza, Vertikální 

analýza, Analýza poměrových ukazatelů, Souhrnné indexy. 

 

Pokud uživatel zvolí Horizontální nebo Vertikální analýzu, zobrazí se nový formulář 

pro zadaní hodnot. Po vložení příslušných hodnot do formuláře zvolí uživatel tlačítko 

„Spočti“ (popřípadě tlačítko „Zavři“ na uzavření tohoto formuláře). Příslušný výsledek 

se zobrazí v textovém poli včetně vzorce, podle kterého byl spočítán. V dolní části 

programu bude zobrazen komentář k počítanému ukazateli finanční analýzy 

(Horizontální nebo Vertikální analýza). 

 

Druhé pole výběru: pole se seznamem 

Druhé pole výběru bude navazovat na první pole s výběrem a dále bude přesněji 

specifikovat počítaný ukazatel finanční analýzy. 

 

Pokud uživatel zvolí (v prvním poli výběru) Horizontální nebo Vertikální analýzu, 

druhé pole výběru zůstane prázdné. 
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Pokud uživatel zvolí (v prvním poli výběru ) analýzu Poměrových ukazatelů, zobrazí se 

v druhém poli výběru nabídka: Ukazatele zadluženosti, Ukazatele platební schopnosti, 

Ukazatele aktivity, Ukazatele rentability. 

 

Pokud uživatel zvolí (v prvním poli výběru) Souhrnné indexy, zobrazí se ve druhém 

poli výběru nabídka: Altmanův model, Index důvěryhodnosti 01. 

 

Pokud uživatel zvolí Altmanův model, Index důvěryhodnosti 01, zobrazí se nový 

formulář pro zadaní hodnot. Po vložení příslušných hodnot do formuláře uživatel zvolí 

tlačítko „Spočti“ (popřípadě tlačítko „Zavři“ na uzavření tohoto formuláře). Příslušné 

výsledky  se zobrazí v textových polích a to včetně vzorce, podle kterého byl ukazatel 

spočítán. V dolní části programu bude zobrazen komentář k počítanému ukazateli 

finanční analýzy (Altmanův model nebo Index důvěryhodnosti). 

 

Třetí pole výběru: pole se seznamem 

Třetí pole se seznamem bude navazovat na druhé pole se seznamem a dále bude blíže 

specifikovat počítaný ukazatel finanční analýzy. 

 

Pokud uživatel zvolí (v druhém poli výběru) Prázdné pole, pole výběru zůstane prázdné. 

 

Pokud uživatel zvolí (v druhém poli výběru ) analýzu Ukazatele zadluženosti, zobrazí se 

v třetím poli výběru nabídka: Zadluženost, Míra samofinancování, Úrokové krytí. 

Pokud uživatel zvolí jeden z těchto ukazatelů, zobrazí se nový formulář pro zadání 

hodnot. Po vložení příslušných hodnot do formuláře uživatel zvolí tlačítko „Spočti“ 

(popřípadě tlačítko Zavři na uzavření tohoto formuláře). Příslušný výsledek se zobrazí 

v textovém poli včetně vzorce, podle kterého byl spočítán. V dolní části programu bude 

zobrazen komentář k počítanému ukazateli finanční analýzy (Zadluženost, Míra 

samofinancování, Úrokové krytí). 

 

Pokud uživatel zvolí (v druhém poli výběru ) analýzu Ukazatele platební schopnosti, 

zobrazí se v třetím poli výběru nabídka: Běžná likvidita, Pohotová likvidita, Okamžitá 

likvidita. 
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Pokud uživatel zvolí jeden z těchto ukazatelů, zobrazí se nový formulář pro zadání 

hodnot. Po vložení příslušných hodnot do formuláře uživatel zvolí tlačítko „Spočti“ 

(popřípadě tlačítko „Zavři“ na uzavření tohoto formuláře). Příslušný výsledek se zobrazí 

v textovém poli včetně vzorce, podle kterého byl spočítán. V dolní části programu bude 

zobrazen komentář k počítanému ukazateli finanční analýzy (Běžná likvidita, Pohotová 

likvidita, Okamžitá likvidita). 

 

Pokud uživatel zvolí (v druhém poli výběru ) analýzu Ukazatele aktivity, zobrazí se 

v třetím poli výběru nabídka: Počet obratu CA, Doba obratu CA (ve dnech), Počet 

obratu SA, Doba obratu SA (ve dnech), Počet obratu zásob, Doba obratu zásob (ve 

dnech), Počet obratu pohledávek, Doba obratu pohledávek (ve dnech), Průměrné denní 

tržby. 

 

Pokud uživatel zvolí jeden z těchto ukazatelů, zobrazí se nový formulář pro zadání 

hodnot. Po vložení příslušných hodnot do formuláře uživatel zvolí tlačítko „Spočti“ 

(popřípadě tlačítko Zavři na uzavření tohoto formuláře). Příslušný výsledek se zobrazí 

v textovém poli včetně vzorce, podle kterého byl spočítán. V dolní části programu bude 

zobrazen komentář k počítanému ukazateli finanční analýzy (Počet obratu CA, Doba 

obratu CA (ve dnech), Počet obratu SA, Doba obratu SA (ve dnech), Počet obratu 

zásob, Doba obratu zásob (ve dnech), Počet obratu pohledávek, Doba obratu 

pohledávek (ve dnech), Průměrné denní tržby). 

 

Pokud uživatel zvolí (v druhém poli výběru ) analýzu Ukazatele rentability, zobrazí se 

v třetím poli výběru nabídka: Rentabilita celkového kapitálu (ROA), Rentabilita 

celkového kapitálu (ROA II), Rentabilita vlastního kapitálu (ROE), Finanční páka. 

Pokud uživatel zvolí jeden z těchto ukazatelů, zobrazí se nový formulář pro zadání 

hodnot. Po vložení příslušných hodnot do formuláře uživatel zvolí tlačítko „Spočti“ 

(popřípadě tlačítko „Zavři“ na uzavření tohoto formuláře). Příslušný výsledek se zobrazí 

v textovém poli včetně vzorce, podle kterého byl spočítán. V dolní části programu bude 

zobrazen komentář k počítanému ukazateli finanční analýzy (Rentabilita celkového 
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kapitálu (ROA), Rentabilita celkového kapitálu (ROA II), Rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE), Finanční páka). 

 

Zadávací formulář hodnot: formulář 

Jak je již výše popsáno, tento formulář se zobrazí, když uživatel zvolí některý 

z finančních ukazatelů. Formulář bude obsahovat několik textových polí (počet 

textových polí závisí na konkrétním finančním ukazateli). Tato textová pole budou 

obsažena ve formuláři třikrát (zadání hodnot pro tři roky). Do těchto textových polí 

uživatel zadá konkrétní hodnoty například z Rozvahy. Po zadání hodnot má na výběr ze 

dvou tlačítek: „Spočti“ a „Zavři“. 

 

Tlačítko „Spočti“: tlačítko 

Tlačítko „Spočti“ (zmiňováno výše), které se bude zobrazovat u formulářů pro zadávaní 

hodnot, bude sloužit k potvrzení konkrétně zadaných hodnot. Po stisku tohoto tlačítka se 

formulář automaticky zavře a v dolní polovině programu finanční analýza se zobrazí 

výsledky v textových polích s příslušným komentáři a vzorci. 

 

Tlačítko „Zavři“: tlačítko 

Tlačítko „Zavři“  (zmiňováno výše), které se bude zobrazovat u formulářů pro zadávaní 

hodnot, bude sloužit k zavření tohoto formuláře. Po stisku tohoto tlačítka se formulář 

automaticky zavře a v dolní polovině programu finanční analýza se nezobrazí výsledky  

v textových polích. 

 

Výsledková pole: textové pole 

Výsledkových polí bude dohromady osmnáct. Celkově budou zobrazeny maximálně tři 

finanční ukazatele a jejich výsledky za poslední tři roky. Každé textové pole 

s výsledkem bude mít pod sebou další výsledkové pole, protože u některých ukazatelů 

finanční analýzy vyjdou dva výsledky (výsledek, procentní změna). V těchto polích 

bude číselně  zobrazen výsledek konkrétního finančního ukazatele, který byl počítán. 

Výsledek bude vždy ve tvaru desetinného čísla zaokrouhleného na dvě desetinná místa.  
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Komentář výsledků: popisek 

Pod výsledkovými poli budou zobrazeny tři popisky. Tyto tři popisky zobrazí 

komentáře k příslušným ukazatelům finanční analýzy. 

 

Vzorec: popisek 

Pod zobrazeným názvem ukazatele finanční analýzy bude popisek, který bude 

zobrazovat vzorec příslušný k  počítanému ukazateli finanční analýzy.  

 

Tlačítko „Nápovědy“: tlačítko 

Tlačítko „Nápovědy“ bude umístěno na hlavním formuláři. Po stisknutí se zobrazí 

formulář s nápovědou. Formulář nápověda bude vytvořen jako zvláštní formulář. 

 

Tlačítko „Metody finanční analýzy“: tlačítko 

Tlačítko „Metody finanční analýzy“ bude umístěno na hlavním formuláři. Po stisknutí 

se zobrazí formulář s příslušnými základními teoretickými poznatky o jednotlivých 

finanční ukazatelích. Formulář Metody finanční analýzy bude vytvořen jako zvláštní 

formulář. 
 

Tlačítko „Kontakt“: tlačítko 

Tlačítko „Kontakt“ bude umístěno na hlavním formuláři. Po stisknutí se zobrazí 

formulář s kontaktem na autora programu finanční analýza. Formulář Kontakt bude 

vytvořen jako zvláštní formulář. 

 

Tlačítko „Datum“: tlačítko 

Tlačítko „Datum“ bude umístěné na hlavním formuláři, zobrazí se po stisknutí  

v příslušném textovém poli aktuální datum. 

 

Tlačítko „Čas“: tlačítko 

Tlačítko „Časů bude umístěné na hlavním formuláři, zobrazí se po stisknutí 

v příslušném textovém poli aktuální čas. 
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Tabulka výsledků 

V prvním listu bude tabulka, ve které se zobrazí výsledky z textových polí z hlavního 

menu programu finanční analýza. Vedle tabulky bude umístěno tlačítko „Ulož“, které 

uloží tabulku do třetího listu (pojmenovaného stejně jako tabulky). Zde bude mít 

uživatel přehledně uloženy tabulky s výsledky ukazatelů finanční analýzy za několik let 

a to mu umožní lépe si utvořit ucelený názor o celkové finanční situaci podniku. 

 

Tlačítko „Ulož“: tlačítko    

Tlačítko „Ulož“ (zmiňováno výše), které bude na prvním listu sešitu Excel slouží 

k uložení tabulky do třetího listu (pojmenovaného stejně jako tabulky). 

 

Grafy: graf 

Pro uložená data v tabulce se vykreslí graf umístěný pod touto tabulkou. Pod tímto 

grafem bude umístěn druhý graf, ve kterém budou zobrazovat zadané hodnoty (celková 

aktiva, celková pasiva atd. ) uživatelem do zadávacího formuláře. Tento graf napomůže 

odhalit souvislosti mezi výsledky finančních ukazatelů a zadávanými hodnotami. 

 

Tlačítko „Vymaž“: tlačítko 

Tlačítko „Vymaž“ , které bude na prvním listu sešitu Excel, slouží k vymazání tabulky 

(zmiňováno výše) se zobrazenými hodnotami. 
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5.4 Popis softwaru 

Po spuštění programu Microsoft Excel je  v prvním listu sešitu zobrazena základní 

nabídka. Základní nabídka programu je udělána přehledně, aby uživatel neměl problém 

s orientací. Pozadí je tónované do modrých  barev. 

 

Obrázek č. 2: Aplikace finanční analýza 

 

  

V základním poli listu jsou tři  tlačítka: „Hlavní menu“, „Vymaž“ a „Ulož“. Tato 

tlačítka jsou navržena pomocí ovládacích prvků Microsoft Excel. 

Vlevo od tlačítek je tabulka. Do této tabulky se automaticky kopírují jednotlivé 

výsledky finančních ukazatelů z hlavního menu, konkrétně z výsledkové části. Tabulka 

může byt naplněna maximálně do výše tří let. Tlačítko „Ulož“ (výše zmíněné) slouží 

k uložení tabulky do listu tabulky, ve kterém má uživatel přehledně uloženy tabulky 

různých finančních ukazatelů za několik roků. Tlačítko „Vymaž“ slouží k vymazání 

všech dat z tabulky. U všech zmíněných tlačítek je použita procedura reagující na stisk 

tlačítka s využitím  parametru Click. 

Pod tabulkou je graf, který se vykresluje, pokud je tabulka naplněna hodnotami 

z výsledkové části programu. Druhý graf potom vykresluje jednotlivé podíly zadaných 

hodnot (celková aktiva, závazky atd.) na počítaném finančním ukazateli. 
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Stiskem tlačítka „Hlavní menu“, je uživatel přepnut na hlavní menu programu finanční 

analýza. Je zde použita také  procedura reagující na stisk tlačítka s využitím  parametru 

Click. 

 

Hlavní formulář (pojmenovaný ve Visual studiu jako main) programu se skládá se ze tří 

částí: první zadávací část, druhá výsledková a poslední slouží  ke komentování výsledků 

programu finanční analýzy.  

 

Obrázek č. 3: Hlavní menu 

 

 

Hlavní menu je první formulář ve vývojovém prostředí Visual studia. Pomocí 

ovládacích prvků jsou vytvořena tři základní pole se seznamem. Všechna tří výše 

zmíněná pole se seznamem mají stejnou velikost, jsou dostatečně široká pro údaje, které 
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zde mají být zobrazeny. V tomto programu budou sloužit k výběru ukazatelů finanční 

analýzy. Jejich základní vlastností je Sorted tj. seřazení.  

 

Ve výsledkové části je pomocí ovládacích prvků vytvořeno osmnáct textových polí  pro 

zobrazení výsledku ve tvaru desetinného čísla. Pro každý výsledek jsou určena dvě 

textová pole, protože u některých finančních ukazatelů se počítá i s procentní změnou. 

Tato pole jsou nastavena tak, že každou hodnotu (výsledek) zkopírují do buněk v listu 

jedna, ve kterém je nachází tabulka, z jejíchž hodnot se vykresluje graf. U těchto 

textových polí je nastavena procedura s využitím parametru Change. Pokud finanční 

ukazatel nepočítá s procentní změnou, je nastavena podmínka, aby druhé textové pole 

(výsledkové) zůstalo prázdné. Vedle těchto polí jsou umístěna také tři další textová 

pole, ve kterých jsou zobrazeny aktuální finanční ukazatele. Pod každým z těchto tří 

polí seznamem je popisek sloužící k zobrazení vzorce příslušného finančního ukazatele. 

Každý formulář pro vkládání hodnot je nastaven tak, aby zobrazoval název a vzorec 

finančního ukazatele, který počítá. 

 

Poslední část hlavního menu tvoří komentáře, které jsou vytvořeny pomocí ovládacích 

prvků jako popisky. Dohromady jsou popisky tři, každý pro jeden počítaný ukazatel 

finanční analýzy. Svůj vlastní popisek má uložený každý formulář pro zadávání hodnot. 

Po zadání hodnot a zavření formuláře se komentáře automaticky zobrazí v popiscích. 

 

V hlavním menu je také osm tlačítek: „DATUM“, „ČAS“, „HELP“, „METODY FA“, 

„ZKRATKY“, „KONTAKT“, „OK“ a „Zavři“.  

 

Tlačítko „ČAS“ zobrazí aktuální čas do cestou zadaného textového pole.  

Tlačítko „DATUM“ zobrazí aktuální čas do cestou zadaného textového pole. 

Tlačítko „HELP“ vyvolá po stisku nápovědu, tato nápověda je uložena v Microsoft 

Visual Basic jako zvláštní formulář, který byl navržen se dvěma popisky. V prvním 

popisku je název formuláře: Nápověda. Druhý a větší popisek obsahuje samostatnou 

nápovědu.  

Tlačítko „ZKRATKY“ vyvolá po stisku seznam zkratek, tyto zkratky  jsou uloženy 

v Microsoft Visual Basic jako zvláštní formulář. Byl navržen se dvěma popisky . 
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V prvním popisku je název formuláře: Zkratky. Druhý a větší popisek obsahuje seznam 

zkratek.  

Tlačítko „Metody FA“ je tvořeno podobně jako tlačítko „ZKRATKY“, po stisku vyvolá 

samostatný formulář tvořený jedním velkým popiskem. Zde je stručný výtah 

teoretických poznatků jednotlivých ukazatelů finanční analýzy.  

Tlačítko „KONTAKT“ vyvolá po stisku kontaktní údaje o autorovi programu finanční 

analýza, tyto kontaktní údaje jsou uloženy v Microsoft Visual Basic jako zvláštní 

formulář. Byl navržen se dvěma popisky. V prvním popisku je název formuláře: 

kontakt. Druhý a větší popisek obsahuje kontaktní údaje. 

Tlačítka „Zavři“ a „OK“  slouží k zavření celého hlavního menu, respektive k potvrzení 

vybraného finančního ukazatele. U všech výše zmíněných tlačítek jsou použity 

procedury reagující na stisk tlačítka s využitím  parametru Click.  

 

Po programové stránce jsou v Hlavním formuláři nejdůležitější podmínky. Ty určují, co 

se zobrazí v dalších polích se seznamem. Podmínka musí být splněna, aby se vykonal 

příkaz.  Pokud podmínka splněna není, pokračuje se  bez provedení příkazu. Ukončení 

podmínky ,čili End If,  musí být zapsáno vždy, kromě podmínky psané na jeden řádek.  

 

Prvnímu poli se seznamem  jsou přiřazeny tyto finanční ukazatele: Horizontální 

analýza, Vertikální analýza, Analýza poměrových ukazatelů, Souhrnné indexy. 

Druhému poli jsou přiřazeny tyto finanční ukazatele: Ukazatele zadluženosti, Ukazatele 

platební schopnosti, Ukazatele aktivity a Ukazatele rentability, Index důvěryhodnosti 

01, Altmanův index. Třetímu poli jsou přiřazeny tyto finanční ukazatele: Počet obrátek 

CA, SA, Pohledávek; Doba obratu CA, SA, Pohledávek. Další podmínky ve formuláři 

hlavní menu jsou nastaveny jednotlivým polím se seznamem, tzn. pokud je vybrán 

finanční ukazatel a potvrzen tlačítkem „OK“, zobrazí se příslušný formulář pro počítaný 

finanční ukazatel.  

 

Horizontální a vertikální analýza 

U prvního pole se seznamem je tato podmínka: pokud se vybere ukazatel Horizontální 

analýza nebo Vertikální analýza, zůstanou následující pole se seznamem prázdná. 

Pokud nastane tento případ,  je nastavena další podmínka: po stisku tlačítka „OK“ se 
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spustí  formuláře pro zadávání hodnot pro výpočet Horizontální nebo Vertikální 

analýzy. 

 

Obrázek č. 4: Formulář Horizontální analýzy 

 

 

Každý formulář je navržen zvlášť pomocí ovládacích prvku. Formulář Horizontální 

analýzy obsahuje osmnáct textových polí pro zadání hodnot. Tato textová pole jsou 

seřazena do třech sloupců, každý sloupec značí jeden rok. Při zadávání hodnot do 

jednotlivých textových polí je nastavena procedura s využitím parametru Change, 

díky které se tyto hodnoty automaticky kopírují do listu jedna, na kterém je 

příslušná tabulka. Z hodnot v této tabulce se vykresluje graf jednotlivých složek 

(celková aktiva, tržby atd.), které se podílí na výsledkuc finančního ukazatele. Na 

spodní straně formuláře jsou dvě  tlačítka: „Zavři“ a „Spočti“. U těchto tlačítek jsou 

použity procedury reagující na stisk tlačítka s využitím  parametru Click. Pokud 

jsou zadány hodnoty a stisknuto tlačítko „Spočti“, formulář se zavře a výsledky 

jsou zobrazeny společně s příslušným komentářem v hlavním menu.  

 

V samostatném kódu těchto formulářů jsou nejdříve deklarovány proměnné a 

přiřazení vstupu do proměnných. Z funkce deklarace je zřejmé, že deklaraci 
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proměnných musíme provést vždy před prvním použitím proměnné v kódu. Stejně 

je postupováno i při vytváření dalších formulářů pro zadávání hodnot. 

 

Souhrnné indexy 

Další možností  v prvním poli se seznamem je výběr finančních ukazatelů - Souhrnné 

indexy. Pří výběru souhrnných indexů  je nastavena podmínka, že v druhém poli se 

seznamem jsou zobrazeny na výběr dva indexy. Zároveň s podmínkou, že třetí pole se 

seznamem zůstane nevyplněné a při potvrzení tlačítka „OK“ se zobrazí formulář pro 

zadání hodnot." 

Výběr jednoho z indexů spustí formulář, který však je v tomto případě obsáhlejší, 

protože  pro výpočet je potřeba zadávat více hodnot. Proto je vytvořeno více textových  

pomocí ovládacích prvků polí a ty pojmenovaná podle vkládaných hodnot. Tato textová 

pole jsou seřazena do třech sloupců, každý sloupec značí jeden rok. Při zadávání hodnot 

do jednotlivých textových polí je nastavena procedura s využitím parametru Change, 

díky které se tyto hodnoty automaticky kopírují do listu jedna, na kterém je příslušná 

tabulka. Z jejích hodnot se vykresluje graf jednotlivých složek (celková aktiva, tržby 

atd.), které určují výsledek finančního ukazatele. 

 

Obrázek č. 6: Formulář pro zadání dat souhrnných  indexů 

      

 

 Tyto formuláře jsou vytvořeny podobně jako u předchozích formulářů pro výpočet 

Vertikální a Horizontální analýzy. V samostatném kódu jsou nejdříve deklarovány 

proměnné a přiřazení vstupu do proměnných. Tyto proměnné jsou deklarovány na 

začátku kódu. Na konci formuláře jsou dvě tlačítka: „Zavři“ a „Spočti“. Pokud jsou 
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zadány hodnoty a kliknuto na tlačítko „Spočti“, formulář se zavře a výsledek je 

zobrazen společně s příslušným komentářem v hlavním menu. 

 

Analýza poměrových ukazatelů 

Další možností  v prvním poli se seznamem je výběr finančních ukazatelů –Analýza 

poměrových ukazatelů. Zde je  tato podmínka: v druhému poli se seznamem budou 

přiřazeny tyto finanční ukazatele: Ukazatele zadluženosti, Ukazatele platební 

schopnosti, Ukazatele aktivity a Ukazatele rentability.  

 

Obrázek č. 7: Výběr poměrových ukazatelů 

 

 

Jeli zvolen (v předchozím poli se seznamem) Ukazatel zadluženosti a výběr je potvrzen 

stisknutím tlačítka „OK“, zobrazí se formulář na zadávání hodnot pro Ukazatele 

zadluženosti. 

Jeli zvolena (v předchozím poli se seznamem) Platební schopnosti a výběr je potvrzen 

stisknutím tlačítka „OK“, zobrazí se formulář na zadávání hodnot pro Platební 

schopnosti. 

Jeli zvolen (v předchozím poli se seznamem) Ukazatel aktivity, zobrazí se 

v následujícím poli se seznamem nabídka těchto finančních ukazatelů: Počet obrátek 

CA, SA, Pohledávek; Doba obratu CA, SA, Pohledávek (ve dnech). 

Jeli zvolen (v předchozím poli se seznamem) Ukazatel rentability a výběr je potvrzen 

stisknutím tlačítka „OK“, zobrazí se formulář na zadávání hodnot pro Ukazatele 

rentability. 
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Každý formulář je navržen zvlášť pomocí ovládacích prvků. Obsahuje několik 

textových polí pro zadání hodnot. Tato textová pole jsou seřazena do třech sloupců, 

každý sloupec značí jeden rok. Při zadávání hodnot do jednotlivých textových polí 

je nastavena procedura s využitím parametru Change, díky které se tyto hodnoty 

automaticky kopírují do listu jedna, na kterém je příslušná tabulka. Z jejich hodnot 

se vykresluje graf jednotlivých složek (celková aktiva, tržby atd.), které se podílí na 

výsledku finančního ukazatele. Na spodní straně formuláře jsou dvě  tlačítka: 

„Zavři“ a „Spočti“. U těchto tlačítek jsou použity procedury reagující na stisk 

tlačítka s využitím  parametru Click. Pokud jsou zadány hodnoty a stisknuto 

tlačítko „Spočti“, formulář se zavře a výsledky jsou zobrazeny společně 

s příslušným komentářem v hlavním menu.  

 

Zobrazení výsledku, komentáře, vzorce  

Každému formuláři pro zadávání hodnot jsou  přiřazeny vzorce ( finanční analýzy). 

Tyto vzorce (po dosazení hodnot do textového pole) spočítají výsledné hodnoty 

finančního ukazatele a zobrazí výsledek v textových polí hlavního menu. 

 

Obrázek č. 8: Pole s výsledkem, vzorcem komentářem 
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Zobrazování v hlavním menu: každý formulář má definovaný vzorec, který se zobrazí 

v popisku v hlavním menu. Pomocí popisku je udělán i komentář finančního ukazatele. 

Každý formulář pro zadávaní hodnot má přiřazen komentář, který se po vypočtu hodnot 

zobrazí v popisku. 
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6  ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FINANČNÍ 

ANALÝZY 

 

6.1  Horizontální analýza a vertikální analýza 

1. Horizontální analýza 

V rámci horizontální analýzy budou vypočítány absolutní a procentní změny 

jednotlivých položek účetních výkazů oproti předcházejícímu roku.  

 
Tabulka č. 1: Horizontální analýza-Rozvaha ( v tis. Kč, v %) 
 

  2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

  změna % změna % změna % změna % změna % 

AKTIVA CELKEM  787 1 -1394 -2 -9877 -12 8092 10 153 0 

Stálá aktiva 1288 3 1824 4 1024 2 -1191 -2 13455 -26 

DNM -54 -32 9 8 503 402 22 3 0 0 

DHM -1892 -4 1850 4 521 1 -1302 -3 -4667 -11 

Finanční majetek 3234 55 10 0 0 0 0 0 -8144 -84 

Oběžná aktiva -522 -1 -3040 -9 -11000 -34 9291 42 13892 45 

Zásoby -2550 -36 -2558 -56 -395 -20 3310 20 -1690 -35 

Dlouhodobé pohledávky -17 -46 18 90 -8 -21 -5 -17 -2 -8 

Krátkodobé pohledávky -1494 -6 369 1 -7837 -31 4714 27 15920 60 

Finanční majetek 3539 125 -869 -14 -2760 -50 363 13 -336 -11 

Ostatní aktiva 21 4 -178 -36 99 32 -8 -2 -284 -71 

PASIVA CELKEM 787 1 -1394 -2 -9877 -12 8092 11 153 0 

Vlastní kapitál  265 1 -726 -1 611 1 99 0 3323 6 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 -9111 -17 

Fondy ze zisku 569 9 238 4 81 1 -33 -0,5 -732 -11 

HV minulých let 490 28 -930 -41 142 11 39 3 4616 30 

HV účetního období -794 -73 -34 -11 388 146 93 14,1 -573 -76 

Cizí zdroje 487 1 -585 -2 -10535 -32 7946 35 -3118 -10 

Rezervy 1702   2702 159 0 0 -400 -12 0 0 

Dlouhodobé závazky 10 2 9 1 70 4 -90 -5 -1012 -62 

Krátkodobé závazky 5275 33 -2796 -13 -6115 -33 3548 21 -3945 -25 

Bank. Úvěry a výpomoci -6500 -39 -500 -5 -4490 -47 4888 97 4839 48 

Ostatní pasiva 35 19 -83 -38 47 34 47 25 -52 -22 

 

 

2. Vertikální analýza 

Budou zjištěny procentní podíly jednotlivých položek Rozvahy na celkových 

aktivech, resp. celkových pasivech. 
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Tabulka č. 2: Vertikální analýza-Rozvaha (v %) 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

AKTIVA CELKEM 100 100 100 100 100 100 

Stálá aktiva 57 58 61 71 62 46 

DNM 0 0 0 1 1 1 

DHM 50 47 50 58 50 45 

Dlouhodobý finanční majetek 7 11 11 12 13 13 

Oběžná aktiva 42 41 38 29 37 54 

Zásoby 8 5 2 2 6 4 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 31 29 30 23 27 45 

Krátkodobý finanční majetek 3 7 6 4 4 3 

Ostatní aktiva 1 1 0 1 0 0 

PASIVA CELKEM 100 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 61 61 61 70 63 67 

Základní kapitál 51 51 51 58 52 52 

Fondy ze zisku 7 8 8 9 8 7 

HV minulých let 2 3 2 2 2 7 

HV účetního období 1 0 0 1 1 0 

Cizí zdroje 38 39 39 30 36 36 

Rezervy 0 2 5 5 4 0 

Dlouhodobé závazky 1 1 1 2 2 1 

Krátkodobé závazky 18 24 21 16 19 14 

Bank. úvěry a výpomoci 19 12 11 7 12 17 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 0 

 

Z hodnot uvedených v tabulkách horizontální a vertikální analýzy je patrno, že 

hodnota celkových aktiv (pasiv) podniku vzrůstá a to  až do roku 2001 následně a 

od tohoto roku klesá. Největší pokles je zaznamenán v roce  2003. Po roce 2003 

začnou celková hodnota aktiv (pasiv) vzrůstat. Můžeme vidět, že největší váhu 

v celkových aktivech od roku 2000 mají stála aktiva, která v tomto roce tvoří 57% 

celkových aktiv a v dalších letech tvoří kolem 50% celkových aktiv. Lze tedy říci, 

že to odpovídá struktuře majetku v energetickém odvětví i v oblasti výzkumu a 

vývoje. Největší podíl dlouhodobého hmotného majetku představují budovy (v roce 

2003 za 30,6 mil. Kč). V roce 2003 se zvýšil dlouhodobý nehmotný majetek  a 

dlouhodobý hmotný majetek, avšak na  úkor poklesu oběžných aktiv. Naopak od 

roku 2003 je patrný pokles hodnoty dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2005 

má podnik nejmenší podíl dlouhodobého nehmotného majetku. 

 

Je vidět, že v roce 2003 došlo  k dalšímu nezanedbatelnému zvýšení stálých aktiv, 

kdy stálá aktiva představují 71% celkových aktiv. Avšak v letech 2004, resp. v roce 
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2005 dojde k velkému snížení stálých aktiv. Stálá aktiva v roce 2005 tvoří pouze 

46% celkových aktiv. K největšímu snížení stálých aktiv došlo u oběžných aktiv  

v tomto roce oproti roku 2002 a to dokonce o 11 mil. Kč. V letech 2004 a 2005 se 

oběžná aktiva opět zvyšují a to především v roce 2005, kdy rostou oproti 

předchozímu roku takřka o 14 mil. Kč. V období, které bylo sledováno z oběžných 

aktiv mají ve sledovaném období největší podíl na celková aktiva - krátkodobé 

pohledávky. Pohledávky se v letech 2003-2004 snižují, největší podíl mají v roce 

2005. Na druhé straně mají zásoby velmi nízkou váhu v majetkové struktuře 

podniku. 

 

Z celkové struktury aktiv lze vyčíst, že  pokud má podnik volné prostředky 

k dispozici především je vkládá do dlouhodobého majetku. Dlouhodobý majetek 

totiž  přinášejí vyšší výnosy než krátkodobý majetek. Toto však přináší nebezpečí a 

otázku, zda je v podniku dostatek oběžného majetku, který by měl krýt krátkodobé 

závazky, a to i ty závazky, které vyplývají z bankovních úvěrů.  

 

Vlastní kapitál má největší podíl na celkových pasivech v roce  2003 a 2005. Jeho 

podíl se pohybuje v rozmezí 67% až 70%. Podíl cizích zdrojů na celkových 

pasivech představuje ve všech létech  30% až 40% z celkových pasiv. Největší 

podíl cizích zdrojů je pak v létech 2001 a 2002, kdy tvoří 39% z celkových pasiv. 

Pro energetické odvětví i pro odvětví výzkumu je typická takováto struktura zdrojů. 

V těchto odvětvích převládá financování za použití vlastního kapitálu. 

 

Největší podíl vlastního kapitálu podniku (70%) a nejnižší podíl cizích zdrojů 

(30%) na celkovém kapitálu je v roce 2003 a v roce 2005 . V roce 2003 poklesly o  

více než 10 mil. Kč krátkodobé závazky a bankovní úvěry, což odpovídá poklesu 

oběžných aktiv, která jsou převážně financována z krátkodobých finančních zdrojů. 

Podnik čerpá finanční prostředky z krátkodobého bankovního úvěru. Ty má podnik 

největší v roce 2005. Od roku 2000 až do roku 2005 se příznivě projevuje splácení 

těchto úvěrů. Od téhož roku 2005 jsou vytvářeny rezervy na opravy investičního 

majetku. 
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Vlastní kapitál v roce 2000 mírně poklesl a od té doby se udržuje zhruba na stejné 

úrovni až do roku 2004. V roce 2005 je vlastní kapitál nejvyšší oproti 

předcházejícím letům. Cizí zdroje  se v letech 2000-2002 udržují na stejné hladině, 

v roce 2003 prudce poklesnou. V dalším roce 2004 se zvýší a v roce 2005 opět 

klesnou. Nárůst stálých aktiv v těchto letech je tedy jen zčásti financován z cizích 

zdrojů.  

 

6.2  Poměrové ukazatele 

1.Ukazatele likvidity 

Likvidita je platební schopnost podniku, je to krátkodobější pohled na solventnost 

konkrétního podniku. 

 
Tabulka č. 3: Ukazatele platební schopnosti ( likvidity) 

 

 

 

 

Běžná likvidita  udává, kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnila veškerá svá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost. Nejlepší 

situace pro věřitele byla v letech 2000 a 2003, kdy se ukazatel běžné likvidity 

pohybovaly mezi hodnotami 2,3-2,5.  Od roku 2001 stoupal ukazatel běžné 

likvidity až do posledního sledovaného roku 2005. Hodnota ukazatele se tedy 

zlepšuje  především díky poklesu krátkodobých závazků a bankovních úvěrů ve 

struktuře zdrojů. 

 

Pohotová likvidita, jejíž   hodnota ukazatele by se měla pohybovat kolem 1,0.V 

takovém případě je podnik schopen vyrovnat se svými závazky, aniž by musel 

prodávat své zásoby. Pohotová likvidita tedy v roce 2001poklesla (zejména 

z důvodů výrazného poklesu krátkodobých pohledávek) a od následujícího roku 

opět rostla. Je patrné, že hodnoty ukazatele pohotové likvidity se příliš neliší od 

hodnot ukazatele běžné likvidity. To je dáno strukturou oběžných aktiv, která jsou 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 

běžná likvidita OA/(KZ) 2,3 1,7 1,8 1,8 1,9 2,5 

pohotová likvidita (FM+KP+DP)/KZ 1,8 1,5 1,6 1,6 1,7 2 

okamžitá likvidita FM/KZ 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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zhruba  ze 70% až 85% tvořena právě krátkodobými pohledávkami, zatímco váha 

zásob ve struktuře oběžného majetku je nízká. 

 

Okamžitá likvidita vypovídá o tom, jaká je momentální schopnost podniku hradit 

svoje krátkodobé dluhy.V roce 2000 pokrýval finanční majetek krátkodobé závazky 

0,1x. V dalších letech můžeme říct , že na 1 Kč krátkodobých závazků připadalo 

zhruba 20 haléřů finančního majetku. 

 

2. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími zdroji a kapitálem nebo jejich 

složkami, informují o struktuře zdrojů používaných k financování firmy. 

 

Tabulka č. 4: Ukazatelé zadluženost 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 

zadluženost CZ/CA 38,40% 38,60% 38,60% 29,60% 36,20% 32% 
míra 
samofinancování VK/CA 61,40% 61,10% 61,30% 70,10% 63,76% 67% 

úrokové krytí (HV+NÚ)/NÚ   1,5 1,8 4,3 1,5 1,2 

 

Největší zadluženost a tedy i největší riziko věřitelů, že jejich dluh nebude splacen 

byla v letech 2000-2002, kdy se celková zadluženost majetku podniku pohybovala 

mezi 38% a 39%. V roce 2003 byla zadluženost naopak ve sledovaném období 

nejnižší a podniková aktiva jsou cizími zdroji financována „jen“ z 29,6%. V létech 

2004 a 2005 zadluženost nevybočovala z hodnot předchozích let. 

 

Koeficient samofinancování napovídá, že aktiva podniku byla převážně 

financována z vlastních zdrojů, tedy peněz akcionářů. V roce  

2005 bylo z vlastních zdrojů financováno zhruba 67% majetku, v roce 2003, kdy 

byla zadluženost nejnižší , dokonce 70% aktiv. Jinak se tento ukazatel 

v jednotlivých létech držela na hranici kolem 61%. 

 

Krytí úrokové: výsledek hospodaření podniku před odečtením úroku a daní 

pokrýval placené úroky v roce 2001 1,5krát, v roce 2002 1,8x a v roce 2003 4,3x. 

Po roce 2003 začal ukazatel opět klesat až na hodnotu 1,2 v roce 2005. Pozitivní je, 



 

 44 

že ukazatel úrokového krytí měl ve sledovaném období (2000-2003) rostoucí trend. 

Jeho výše však nedává příliš velkou jistotu, že podnik bude schopen splácet 

závazky z úroků. 

 

3. Analýza řízení aktiv 

Ukazatele aktivity vyjadřují v podstatě schopnost manažerů řídit položky 

pracovního kapitálu (případně jiné zdroje)  a měří rychlost obratu jeho jednotlivých 

složek. 

 

Tabulka č. 5 : Ukazatelé aktivity 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 

počet obrátek CA TR/CA 1,1 1,4 1,2 1,2 1,1 1,5 

počet obrátek SA TR/SA 2 2,3 2 1,7 1,7 3,2 

počet obrátek zásob TR/PSZ 19,1 20,1 32,4 51,2 18,5 38,8 

doba obratu zásob (ve dnech) ((ZS)/(TR/360)) 26 14 7 6 19 9 

počet obrátek pohledávek TR/PP 4 4,7 4,1 5,2 3,9 3,2 
doba obratu pohledávek (ve 
dnech) ((KP)/(TR/360)) 96 76 86 68 91 112 

 

Počet obrátek celkových aktiv  v roce 2000 a 2004 je počet obrátek celkových aktiv 

nejnižší (1,1). V roce 2001 byl počet obrátek celkových aktiv 1,4 a za roky 2002 a 

2003 1,2. V roce 2005 je počet obrátek celkových aktiv největší, a to 1,5. Vzhledem 

k tomu, že se obrátky celkových aktiv v posledních čtyřech letech pohybovaly pod 

úrovní 1,5, bylo by dobré prověřit, zda je možné vložený majetek redukovat.  

Počet obrátek stálých aktiv je nejnižší v roce 2003 a v roce 2004 (1,7), kdy doba 

přeměny stálých aktiv na peněžní prostředky trvala o 100 dnů déle než v roce 2000. 

V letech 2000 a 2002 je počet obrátek stálých aktiv 2 za rok, v roce 2001 2,3. 

Největší počet obrátek je v roce 2005 (3,2). 
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Počet obrátek zásob nabývá nejvyšší hodnoty v roce 2003, kdy se zásoby 

přeměnily v ostatních formách oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a 

opětovný nákup zásob 51,2krát za rok. Lze tedy říci, že provedená optimalizace 

zásob byla úspěšná. Nejdelší dobu byla naopak oběžná aktiva vázána v zásobách v 

roce 2004, kdy se zásoby obrátily v tržbách 18,5krát za rok a jedna obrátka trvala 

18 dní.V roce 2001 byla doba obrátek zásob 20 dní, v roce 2002 to bylo 32 dní. 

 

Počet obrátek pohledávek je nejvyšší v roce 2003, kdy se pohledávky přeměnily na 

peněžní prostředky 5,2krát. V roce 2002 je inkaso peněz z tržeb zadrženo  

v pohledávkách průměrně 87 dnů a v roce 2003 85 dnů. 

Nejmenší počet obrátek pohledávek je v roce 2005, kdy se pohledávky  přeměnili 

na peněžní prostředky 3,2krát. V ostatních létech se hodnota pohybuje okolo 4. 

 

4. Analýza rentability 

Ukazatele rentability měří celkovou efektivnost řízení podniku. 

 

Tabulka č. 5: Ukazatele rentability 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 

rentabilita celkového kapitálu (ROA) (PVH+NÚ+D)/CA 2,4% 1,4% 0,9% 1,2% 1,2% 1,4% 
rentabilita celkového kapitálu (ROA 
2) PVH/CA 1,3% 0,3% 0,3% 0,9% 0,8% 0,9% 

rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ZPZ/VK 2,1% 0,6% 0,5% 1,2% 1,3% 1,4% 

finanční páka CA/VK 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 1,5 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) v roce 2000 vzrostla výnosnost podnikání na 

nejvyšší hodnotu ve sledovaném období (2,4%), v roce 2001 ale opět poklesla na 

hodnotu 1,4% a v roce 2002 se vrátila na hodnotu 0,9% z roku 2002. V roce 2003 

konečně po dvou letech dochází k růstu ROA a z 1 Kč kapitálu podnik vytěží 

zhruba 1 haléř čistého zisku a úroků, které vyjadřují skutečnou cenu cizího 

kapitálu. V roce 2004 je ROA 1,2 a v posledním sledovaném roce 2005 je hodnota 

1,4. 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA II) je poměr provozního zisku k celkovým 

aktivům byl opět nejvyšší v roce 2000 (1,3%). V roce  2001 a 2002 byl výnos na 
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aktiva po odečtení úroků a daní nejnižší (0,3%). Od roku 2002 rentabilita 

celkového kapitálu roste až do výše 0,9. 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Vlastní kapitál se udržuje zhruba na úrovni 

roku 2000, a proto je pokles ROE v letech 2001 a 2002 způsoben zejména 

poklesem provozního zisku. V roce 2002 je míra zhodnocení jednotky vlastního 

kapitálu z těchto pěti let nejnižší (0,5%). Od roku 2002 ukazatel rentability stoupá 

až do roku 2005, kdy je 1,4.  

 

Finanční páka S růstem zadluženosti (a s poklesem vlastního kapitálu ve finanční 

struktuře podniku) se zvyšuje ukazatel finanční páky a za určitých podmínek roste 

také rentabilita vlastního kapitálu. Na tomto místě lze říci, že celková aktiva 

převyšují vlastní kapitál 1,6krát v letech 2000 až 2002. Kolem hranice 1,6 se 

pohybuje ukazatel finanční páky i v ostatních létech. 

 

6.3  Souhrnné indexy 

1. Altmanův model  
Altmanův model vychází z pěti poměrových ukazatelů, přičemž každému ukazateli 

jsou přiřazeny určité váhy. 

 

Tabulka č. 7: Altmanův model 

    váhy 2001 2002 2003 2004 2005 

ČPK / CA x1 0,717 0,054 0,058 0,06 0,35 0,39 

NZ / CA x2 0,847 0,026 0,016 0,02 0,02 0,07 

EBIT / CA x3 3,107 0,023 0,015 0,018 0,02 0,02 

VK / CZ x4 0,42 1,582 1,588 2,367 1,71 2,01 

TR/ CA x5 0,998 1,352 1,239 1,211 1,12 1,54 

Z - skóre     2,14 2 2,32 2,1 3,8 

 

Podle výsledného A1tmanova Z-skóre se podnik v letech 2001-2003 nachází 

v horním pásmu tzv. šedé zóny. Finančně-ekonomická situace podniku je tedy spíš 

dobrá. Největší váhu (3,107) má v indexu ukazatel rentability celkových aktiv na 

bázi zisku před zdaněním a úroky. Hodnota tohoto ukazatele je nejnižší v roce 2002 
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(0,015), kdy je nejnižší i výsledná hodnota indexu (2,00). V roce 2005 je Z-skóre 

naopak nejvyšší (3,8), za tohoto ukazatele můžeme označit podnik jako finančně 

pevný. V roce 2003 je výrazně vysoký ukazatel poměru vlastního kapitálu k cizím 

zdrojům (zhruba 2,4), který se v ostatních letech pohybuje okolo hodnoty 1,6. 

Tento ukazatel na hodnotu výsledného indexu významně působí, i když jeho váha 

je nejnižší (0,42). Nejvýrazněji ale Z-skóre ovlivňuje obrat celkových aktiv 

hodnotami 1,21 až 1,35, přičemž váha se blíží k 1.  

 

2. Index důvěryhodnosti (model IN) 

Index důvěryhodnosti byl sestaven českými autory, kteří čerpali z českého 

účetnictví i stavu ekonomiky-jak současné tak v minulých létech. 

 

Tabulka č. 8: Index důvěryhodnosti 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

IN 01 0,9 0,9 0,9 1,1 1 1,1 

 

IN01= 0,13 * (CA/CZ) + 0,04 * (EBIT/Ú) + 3,92 * (EBIT/CA) +0,21 * (VN/AC) + 

0,09 * (OA/(KZ+KBÚ) ) 

 

V indexu důvěryhodnosti IN01 stejně jako v Altmanově modelu má největší 

kladnou váhu ukazatel rentability celkových aktiv na bázi zisku před zdaněním a 

úroky.  

Podle výsledných indexu IN01 se podnik v letech 2001 a 2002 nachází v pásmu s 

potenciálními problémy. Nemůžeme přesně říci, zda podnik je nebo není ve 

finanční tísni. 

 

V roce 2003, kdy se díky poklesu zadluženosti výrazně zlepšila hodnota poměru 

celkových aktiv k cizím zdrojům (CA/CZ) i hodnota ukazatele úrokového krytí 

(ZUDIU), se podnik těší dobrému finančnímu zdraví. 

 

V roce 2004 byla hodnota indexu důvěryhodnosti 1. V roce 2005 vzrostla tato hodnota 
na 1,1. 
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7  Závěr 

 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření softwaru pro výpočet ukazatelů 

finanční analýzy a následné provedení diagnózy finančního zdraví za pomocí výše 

uvedeného programu.  

 

V třetí kapitole jsou popsány základní teoretické poznatky v bakalářské práci. A to 

jednak poznatky týkající se tvorby samostatného programu (Microsoft Excel a 

Microsoft Visual Basic), ale také metod finanční analýzy. Z metod finanční analýzy  

zde najdeme: horizontální analýzy, vertikální analýzy, analýzy poměrových 

ukazatelů atd. 

 

Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny základní  informacemi o firmě EGÚ BRNO a.s.  

Tyto údaje jsou velmi důležité pro pochopení celkové finanční situace této akciové 

společnosti.  

 

V páté kapitole je vlastní tvorba softwaru pro počítaní finanční analýzy. Na začátku 

kapitoly je shrnutí teoretických  poznatků o programu  Visual Basic a Microsoft Excel. 

Další častí této kapitoly je návrh softwaru pro počítání finančních ukazatelů. Zde je 

navržena základní kostra softwaru, přibližná podoba finálního produktu a celkové 

propojení celého softwaru. Samozřejmě tento návrh se celkově trochu liší od finálního 

programu. Posledním bodem této kapitoly je samotný popis tvorby softwaru a doladění. 

 

V šesté kapitole je zhodnocení výsledků finanční analýzy, které se zaměřuje především 

na hodnoceni vývoje finančních ukazatelů. Výsledky jsou v přehledných tabulkách 

s komentářem pod každou tabulkou. 

 

Na základě finanční analýzy provedené  vytvořeným softwarem bylo zjištěno, že podnik 

nemá dobré výsledky v oblasti rentability. Zlepšení hodnot ukazatelů rentability lze 

dosáhnout především zvýšením tržeb, úsporou nákladů, v případě ROE také zvýšením 

finančním páky. Zvýšení zadluženosti může být za jistých okolností pozitivní pro 
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zvýšení rentability vlastního kapitálu. Tento krok je však dost složitý a proto je nutné 

aby vedení podniku tento krok dobře zvážilo. 

 

Pro vedení podniku EGÚ Brno, a.s. je tato bakalářská práce přínosem ze dvou 

hledisek. Prvním hlediskem je program, který by měl firmě nabídnout rychle, 

snadně a přehledně si udělat obrázek o finančním zdraví firmy. Tento software je 

velmi jednoduchý a praktický, což by měla být jeho hlavní výhoda pro používání 

ve firmě. Další nedílnou výhodou programu je, že uživatel si nemusí pamatovat 

složité a objemné vzorce finanční analýzy. Další přínosem pro firmu EGÚ Brno, 

a.s. je samostatná finanční analýza provedena za pomocí výše uvedeného 

programu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

VB Visual Basic 
365 365 dní v roce 
CA Celková aktiva 
CZ Cizí zdroje  
ČEZ České energetické závody 
ČPK Čistý pracovní kapitál 
EBIT Zisk před úroky a zdaněním 
EGÚ 
Brno Energetický ústav Brno 
FM Finanční majetek 
FM Finanční majetek 
KBU Krátkodobé bankovní úvěry 
KCZ Krátkodobé cizí zdroje 
KP Krátkodobé pohledávky 
KZ Krátkodobé závazky 
KZ Krátkodobé závazky 
NÚ Nákladové úroky 
NZ Nerozdělený zisk 
OA Oběžná aktiva 
OCA Obrat celkových aktiv 
OP Obrat pohledávek 
OZ Obrat zásob 
PP Průměrné pohledávky 
PSZ Průměrný stav zásob 
PVH Provozní výsledek hospodaření 
PZ Provozní zisk 
ROA Rentabilita celkového kapitálu  
ROA II Rentabilita celkového kapitálu  
ROE Rentabilita vlastního kapitálu  
SA Stála aktiva  
SE Slovenská energetika 
TR Tržby  

TVK 
Tržní hodnota vlastního 
kapitálu 

ÚHD Účetní hodnota dluhu 
VK Vlastní kapitál 
VK Vlastní kapitál 
VS Výnosy  
ZPPZ Zisk po zdanění 



 

 

ZPS Závazky po lhůtě splatnosti 
ZPZ Zisk před zdaněním 
ZÚ Zdaněné úroky 
ZZ Zadržené zisky 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č.1: Rozvaha 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

AKTIVA CELKEM 85640 86427 85033 75156 83248 83401 
Pohledávky za upsaný vlast. 

Kapitál 0 0 0 0 0 0 

Stálá aktiva 48954 50242 52066 53090 51899 38444 

 DNM 170 116 125 628 650 650 

DHM 42884 40992 42797 43318 42016 37349 

Finanční investice 5900 9134 9144 9144 9233 1000 

z toho podílové CP a vklady 5000 9134 9144 9144 9933 1000 

Oběžná aktiva 36219 35697 32657 21657 30948 44840 

Zásoby 7083 4533 1975 1580 4890 3200 

Dlouhodobé pohledávky 37 20 38 30 25 23 

Krátkodobé pohledávky 26278 24784 25153 17316 22939 38859 

Finanční majetek 2821 6360 5491 2731 3094 2758 

Ostatní aktiva 467 488 310 409 401 117 

PASIVA CELKEM 85640 86427 85033 75156 83248 83401 

Vlastní kapitál 52552 52817 52091 52702 52801 56124 

Základní kapitál 43690 43690 43690 43690 43690 43690 

Fondy ze zisku 6001 6570 6808 6889 6856 6124 

Hospodářský výsledek min. let 1767 2257 1327 1469 1508 6136 

Hospodářský výsledek úč. Období 1094 300 266 654 747 174 

Cizí zdroje 32903 33390 32805 22270 30216 27098 

Rezervy 0 1702 3400 3400 3400 0 

Dlouhodobé závazky 627 637 1650 1720 1630 618 

Krátkodobé závazky 15786 21061 18265 12150 15698 11753 

Bankovní úvěry a výpomoci 16490 9990 9490 5000 9888 14727 

z toho dlouhodobé bank. Úvěry 0 0 0 0 0 0 

Ostatní pasiva 185 220 137 184 231 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.2: Výkaz zisku a ztrát 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Výkony a prodej zboží 102129 114304 102894 90631 101983 124388 

z toho tržby za prodej vlastní výroby, 
služeb a zboží 98240 116849 105343 91022 90943 124268 

změna stavu vnitropod. zásob vl. Výroby 3889 -2545 -2449 -391 -501 120 

Výkonová spotřeba a náklady na 
prodané zboží 64016 74593 60386 46230 40324 90447 

Přidaná hodnota 38113 39711 42508 44401 42948 33941 

Osobní náklady 34417 36525 38859 39305 37902 32469 

Jiné provozní výnosy 3040 4524 3432 204 1309 6737 

Jiné provozní náklady 996 816 1069 1022 1055 2800 

Odpisy DNM a DHM 4916 3946 2907 2945 1942 4370 

Zúčtování rezerv, opravných položek a 
časového rozlišení provozních výnosů 68 113 77 160 189 50 

Tvorba rezerv, opr. položek a časového 
rozlišení provozních nákladů 123 1707 1877   1242 74 

Provozní hospodářský výsledek 769 1354 1305 1493 1289 1015 

Finanční výnosy 1359 579 430 241 213 1003 

Finanční náklady 1682 1742 1471 1080 1390 1844 

z toho nákladové úroky 1450 1340 709 311 542 893 
Zúčtování rezerv a opr. pol. do fin. 
výnosů     2       

Tvorba rezerv a opr. pol. na fin. náklady   2         

Hospodářský výsledek z fin. operací 

(včetně daně z příjmu) -323 -1165 -1039 -839 -634 -841 

Hospodářský výsledek za běžnou činnost 446 189 266 654 578 174 

Mimořádné výnosy 648 136         

Mimořádné náklady   25         

Mimořádný hospodářský výsledek 648 111         

Hospodářský výsledek za úč. období 1094 300 266 654 543 174 

 

 

 

Příloha č. 3: Pomocná tabulka 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EBIT   1987 1275 1352 1452 1553 

NZ   2247 1360 1503 1508 6136 

PZ 111332 25928 25509 105218 66598 75060 

ZPZ 110359 31690 26045 63242 68641 84186 

KBU 343 436 565 299 200 158 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


	Počet obrátek celkových aktiv  v roce 2000 a 2004 je počet obrátek celkových aktiv nejnižší (1,1). V roce 2001 byl počet obrát
	Počet obrátek stálých aktiv je nejnižší v roce 2003 a v roce 2004 (1,7), kdy doba přeměny stálých aktiv na peněžní prostředky 
	Počet obrátek zásob nabývá nejvyšší hodnoty v roce 2003, kdy se zásoby přeměnily v ostatních formách oběžného majetku až po pr
	6. HELLER, Petr. Programujeme ve Visual Basicu – 1.díl – úvod [online]. 2005 [cit. 2007-1-4]. Dostupný z WWW: <http://www.zive

