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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá především zhodnocením finanční situace společnosti DBC-

AG, s.r.o.. Hlavním úkolem je celkové posouzení problémových oblastí finančního 

zdraví podniku a navrhnutí ekonomických řešení pomocí metod finanční analýzy. 

Analýza je zhotovena na základě dat z let 2009-2012 a to za pomocí metod k tomuto 

posouzení určených. 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals mostly with evaluation of financial situationof DBC-AG, s.r.o. 

company. Main part is to analyzefinancial health and recommend eventual proposals for 

its improvements all arend credibly. Whole analysis are based on data from 2009-2012 

with methods designed to that. 
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ÚVOD 

 V dnešní době, kde je stále rostoucí konkurence na téměř všech trzích, je nutné, 

aby každá společnost dbala na správné hospodaření. Tím je myšleno především správné 

nakládání s oběžnými aktivy, rozložení celkového kapitálu společnosti, vyhodnocování 

slabých stránek předchozího období a z toho pramenící nápravy. Je tedy velice důležité, 

aby každá společnost využívala nástrojů finanční analýzy, která je ke zjišťování těchto 

nedostatků určená. Je dobré tvrdit, že správné využití účetních výkazů a s nimi 

spojených ukazatelů finanční analýzy zdravě přispívá ke správnému chodu firmy a 

napomáhá jí k větší konkurenceschopnosti.  

  Výsledky finanční analýzy, která se nezaměřuje pouze na současné hospodaření, 

ale i na hospodaření minulé, případně budoucí, jsou jistými signály o tom, jakých 

hodnot v rámci finančního zdraví společnost dosahuje. Z těchto signálů lze vyvodit buď 

kladné hodnocení, nebo jisté nápravné prostředky, které jsou v danou chvíli vhodné. Ty 

následně ovlivňují budoucí hospodaření společnosti. Jejich primárním úkolem je 

napravit chyby způsobené v minulosti a již je v následujícím průběhu neopakovat. 

 Předmětem finanční analýzy je společnost DBC-AG s.r.o., která působí na českém 

trhu již 18 let. Konkrétně se jedná o trh stavebnictví. Firma byla založena v roce 1996 a 

své sídlo má v Pardubicích. Se subjektem mám úzké vazby v rámci rodiny, a proto pro 

mě nebylo těžké pochopit celkové zaměření společnosti a vypracovat kompletní 

finanční analýzu. Motivací pro mě byla především možnost navrhnout a případně 

realizovat řešení nedostatků, které z finanční analýzy vyplývají a pomoci tak ke zlepšení 

hospodárnosti a chodu společnosti. Analýza společnosti je zpracována za roky 2009, 

2010, 2011 a 2012. 

 V první části bakalářské práce, a to části teoretické, jsou vymezeny základní 

pojmy a definice, kterých bylo dosaženo pomocí studia příslušné literatury a 

elektronických zdrojů. Na základě těchto poznatků je v druhé části vyhotovena 

kompletní finanční analýza doplněna o grafické znázornění výsledků a slovní komentář. 

V třetí části, návrhové, jsou poté vyhodnoceny nedostatky vyplývající z předcházející 

finanční analýzy a na ně je implementován vlastní návrh na jejich řešení.  
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CÍL PRÁCE  

 Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnotit finanční zdraví společnosti DBC-

AG, s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v letech 2009 až 2012. Výsledky 

jsou východiskem pro formulování návrhů doporučení na řešení slabých stránek 

finančního hospodaření, které povedou ke zlepšení celkové situace společnosti. 

 Vzhledem k rozsáhlosti hodnocení finanční situace je nutno zmínit také dílčí cíle 

práce, které jsou s těmi hlavními úzce spojeny. Jedná se především o cíle spojené 

s informacemi o finanční analýze a mimo jiné také samotné společnosti. Primárně lze 

mezi ně zařadit vymezení teoretických východisek, neboli, seznámení s postupy, které 

budou užity. Dále představení společnosti, vypracování a vyhodnocení finančního 

zdraví a v neposlední řadě také určení slabých aspektů v jejím hospodaření.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 Následující kapitola se zabývá především podáním základních informací, 

týkajících se finanční analýzy. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, vybrané metody, 

které budou následně užity v praktické části a v neposlední řadě jsou zde popsány 

základní dokumenty a zdroje určené k vypracování analýzy. 

1.1  Obecné informace a význam finanční analýzy 

 Zjednodušeně řečeno, finanční analýza je jakousi inventurou celkové dosavadní 

činnosti společnosti. Společně s vyhodnocením toho, jak se tato činnost podniku 

promítá na finančním zdraví a kompletní výkonnosti, podává úplný pohled na styl 

hospodaření. Tato činnost je následně užívána jako zásadní podklad pro hodnocení a 

přijímání zásadních rozhodnutí jak finančního, tak nefinančního charakteru (Scholleová, 

2008). 

 Ve své podstatě finanční analýza poskytuje zpětnou vazbu podniku o celkové 

efektivnosti předpokládaných výsledků v rámci řídících rozhodnutí. Nutno zmínit, že je 

úzce spojena především s finančním účetnictvím, jehož dokumenty jsou základními 

stavebními kameny pro její vypracování. Z finančního účetnictví jsou data získávána 

prostřednictvím dokumentů, a to: rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních 

tocích (cash-flow). Jak již bylo řečeno, tyto dokumenty jsou jen jakýmsi základem pro 

vypracování finanční analýzy, a to z toho důvodu, že do ní vstupují další sekundární 

zdroje. Jimi jsou například zdroje z oblasti vnitropodnikového účetnictví nebo 

ekonomické statistiky v rámci peněžního a kapitálového trhu (Valach, 1999). 

 Faktickým nedostatkem finančního účetnictví je ovšem to, že nebere v úvahu 

faktor času. To v konečném výsledku znamená, že jeho výkazy jsou zaměřeny pouze na 

momentální stav, nikoliv na vývojové tendence v čase. Informace jsou poskytovány 

v podobě stavových, resp. tokových veličin, které jsou uváděny k určitému datu. Tyto 

výkazy mají tedy pro finančního manažera pouze malou vypovídací schopnost o 

hospodaření a celkové finanční situaci podniku. Neinformují tedy vedení o silných nebo 

slabých stránkách, hrozbách a trendech, které mohou v hospodaření společnosti nastat 

(Valach, 2001).  
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K odstranění těchto nedostatků slouží finanční analýza jako soubor metod k určení 

finančního a hospodářského stavu společnosti, promítnutých v čase. Poměřuje údaje 

získané ze zdrojů finančního účetnictví a interních statistik mezi sebou a vzájemně tak 

rozšiřuje jejich vypovídací schopnost. Vyhotovuje výsledky pomocí hodnocení údajů 

minulých i současných a pomocí nich ukazuje ustálený obraz o vývoji podniku. 

Ohodnocení se týká především minulosti a současnosti, nicméně jsou zde zahrnuty také 

předpokládané budoucí tendence finančního hospodaření podniku (Valach, 1999). 

1.2  Základní dokumenty pro zpracování finanční analýzy 

 Základem pro zpracování kompletní finanční analýzy jsou především účetní 

výkazy, zachycené v každoroční účetní závěrce společnosti. Jsou jimi tedy především 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a již zmíněný výkaz „cash-flow“. Tyto dokumenty, 

popisující kompletní pohyb financí společnosti, v jejich různých podobách, jsou 

základním a výchozím zdrojem kompletních informací pro všechny subjekty, nějakým 

způsobem, zainteresovaných uvnitř i vně společnosti (Mrkvička, 2006).  

 „V České republice je struktura účetních výkazů závazně upravena vyhláškou 

Ministerstva financí ČR, která vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 

z postupů účtování“ (Mrkvička, 2006, str. 24). 

1.2.1   Rozvaha 

 Jedná se o základní účetní výkaz, jehož účelem je podání jasných informací o 

tom, jakým majetkem podnik disponuje a jakými zdroji je, popřípadě byl, daný majetek 

financován. Rozvaha se sestavuje v jí příslušném rozsahu a v příslušející struktuře, a to 

k určitému datu. Jejím výstupem je bilance aktiv a pasiv, které se sami sobě musí 

navzájem rovnat (Knápková, Pavelková, 2013). 
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A. A.

B. A.I.

B.I. A.II.

B.II. A.III.

B.III. A.IV.

A.V.

C. B.

C.I. B.I.

C.II. B.II.

C.III. B.III.

C.IV. B.IV.

D. C.Časové rozlišení Časové rozlišení

Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé závazky

Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky

Krátkodobý finanční majetek Bankovní úvěry a výpomoci

VH běžného úč. Období

Oběžná aktiva Cizí zdroje

Zásoby Rezervy

Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy

Dlouhodobý hmotný majetek Rezervní fondy, …

Dlouhodobý finanční majetek VH minulých let

Aktiva Pasiva

Pohledávky za upsaný ZK Vlastní kapitál

Dlouhodobý majetek Základní kapitál

 Na následujícím obrázku 1 je znázorněný zjednodušený formát rozvahy. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Struktura rozvahy 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Knápková, Pavelková, 2013) 

 

1.2.2  Výkaz zisku a ztráty 

 Účetní doklad, výkaz zisku a ztráty, sleduje celkové hospodaření společnosti. 

Jednoduše řečeno, popisuje podrobně výnosy získané prodejem služeb, či výrobků a 

zároveň náklady, s prodejem spojené. Výstupem tohoto dokumentu je výsledek, který 

pro společnost znamená zisk nebo ztrátu za dané účetní období (Knápková, Pavelková, 

2013). 

 Na následujícím obrázku 2 je opět stručně znázorněn výkaz zisku a ztráty 

společně s názvy příslušných druhů nákladů a výnosů. 
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I.

A.

II.

B.

C.

D.

E.

F. - I.

III. - V.

*

VI. - XII.

J. - O.

*

Q.

**

XIII.

R.

S.

*

***

Mimořádné náklady

Daň z příjmu z mimořádné činnosti

Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)

Výsledek hospodaření za účetní období  (běžná + mimořádná činnost)

Finanční výnosy

Finanční náklady

Finanční výsledek hospodaření (finanční výnosy - finanční náklady)

Daň z příjmu za běžnou činnost

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (provozní výsledek + finanční 

výsledek - daň z běžné činnosti

Mimořádné výnosy

Osobní náklady

Daně a poplatky

Odpisy

Další provozní náklady

Další provozní výnosy
Provozní výsledek hospodaření (přidaná hodnota - C. - D. - E. - další provozní 

náklady + další provozní výnosy)

Tržby za prodej zboží

Náklady vynaložené na prodej zboží

Obchodní marže (I. - A.)

Výkony

Výkonová spotřeba

Přidaná hodnota (obchodní marže + II. - B.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Zkrácená struktura výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Scholleové, 2008). 

1.2.3  Přehled o peněžních tocích (Cash-flow) 

 Základem přehledu „cash-flow“ je skutečný tok veškerých peněžních prostředků. 

V převážné většině případů se používá, jako východisko pro kontrolování likvidity 

společnosti, především díky tomu, že existuje jasný rozdíl mezi pohybem samotných 

hmotných prostředků a jejich peněžní formou (Sedláček, 2001).  

 Dalším odůvodněním proč cash-flow slouží jako nástroj k řízení likvidity je fakt, 

že v praxi vzniká markantní rozdíl mezi výdaji a náklady s nimi spojenými a zároveň 

mezi výnosy a jim příslušejícími příjmy. Děje se tak z  důvodu, že podvojné účetnictví 

jak ho známe, zaznamenává pouze celkové hospodářské jevy a výsledek hospodaření. 

Ty nejsou ovšem nijak propojeny s okamžikem skutečných plateb (Sedláček, 2001). 
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Zisk nebo ztráta (+/-)

Nepeněžní operace (+/-)

Úprava čistého pracovního kapitálu (+/-)

Přírůstek (nákup) fixních aktiv ( - )

Výnosy z prodeje fixních aktiv ( + )

Úhrada komplexního pronájmu (+/-)

Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)

Změna vlastního kapitálu z vybraných operací (+/-)

Celkový CF =  I. + II. + III.

KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

Počáteční stav peněžních prostředků

I.      Čistý peněžní tok z provozní činnosti

II.     Cash flow z investiční činnosti

III.    Cash flow z finanční činnosti

 Na obrázku 3 je zachycen stručné schéma přehledu peněžních toků a to nepřímou 

metodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Zjednodušené schéma cash flow (nepřímou metodou) 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Sedláčka, 2001) 

1.3  Uživatelé výstupu finanční analýzy 

 Uživatele finanční analýzy lze rozčlenit do dvou skupin a to interní a externí. Obě 

skupiny využívají informace o finančním zdraví podniku, jako podklad pro rozhodování 

z hlediska hospodářského nebo investičního (Vochozka, 2011).  

1.3.1  Interní uživatelé 

 Tuto skupinu zastupují především osoby spojené s chodem podniku jako 

takovým. Primárně se sem řadí manažeři, kteří využívají výsledné informace především 

pro finanční řízení podniku. Mezi vedlejší uživatele pak patří zaměstnanci, kteří jsou 

v tomto ohledu pouze osoby se zájmem o stabilitu podniku v rámci jejich vlastního 

zaměstnání. Dále je potřeba zmínit případné vlastníky, na kterých je závislá finanční 

podpora v rámci případných investičních rozhodnutí. Jejich primárním cílem je 

maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu ve vztahu k ukazatelům ziskovosti, tržní 

hodnoty nebo peněžních toků (Sůvová, 2008).  



16 
 

1.3.2  Externí uživatelé 

 Zdroje, vytvořené finanční analýzou, nenalézají uplatnění pouze v interních 

složkách, nýbrž jsou zdrojem značných informací i pro osoby a organizace mimo danou 

společnost. Výsledky finanční analýzy, jako zdrojové dokumenty pro další rozhodování 

a posuzování, využívají mimo společnost zejména případní investoři, státní instituce, 

auditoři a v nutno říci, že v hojných případech jsou využívány i odbornou veřejností 

(Knápková, Pavelková, 2013). 

1.4  Metody tvorby finanční analýzy 

Metody pro tvorbu finanční analýzy jsou zároveň jejím hlavním, konkrétním nástrojem. 

Z historického pohledu se v průběhu času standardizovaly do dnešní podoby. Vynikají 

zejména svojí jednoduchostí a praktičností. Mezi ty základní patří beze sporu analýza 

stavových (absolutních) ukazatelů, která poměřuje majetkové a finanční struktury. 

Následně se užívá analýzy tokových, rozdílových a poměrových ukazatelů (Knápková, 

Pavelková, 2013). 

 Všechny tyto typy jsou v následujících kapitolách podrobně popsány a jsou k nim 

přidány i ostatní metody, které budou následně užity pro zpracování analýzy vybrané 

společnosti. 

1.5  Analýza absolutních ukazatelů 

 Užitím analýzy absolutních ukazatelů dostaneme ve výsledku především analýzu 

vývojových trendů o tom, jak společnost s danými položkami hospodařila v čase. Dělá 

se tak pomocí dvou typů a to analýzy horizontální, která srovnává vývoj v časových 

řadách, a analýzy vertikální, kde se jednotlivé položky vyjádří procentním podílem 

(Knápková, Pavelková, 2013). 

1.5.1  Horizontální analýza 

 Jak již bylo zmíněno, horizontální analýza sleduje vývoj samotných položek 

účetních dokumentů v čase a hodnotí především stabilnost a sílu vývoje. Horizontální 

analýza může být zpracována meziročně, kde se srovnávají dvě po sobě jdoucí období 

nebo způsobem, kterým se hodnotí několik účetních období najednou (Scholleová, 

2008). 
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 Analýzu horizontální lze provést dvěma způsoby. Prvním typem je situace, kde 

užíváme rozdílovou analýzu ke zjištění absolutního růstu položky v období n a n-1. 

Druhou variantou je tzv. podílová analýza, která poměřuje absolutní změny v období n, 

s hodnotami období n-1. Z následného výsledku je zjištěn samotný růst hodnoty 

(Scholleová, 2008). 

Výpočet je poté následující: 

Absolutní změna = Ukazatel t – Ukazatel t-1 

% změna = (Absolutní změna × 100) / Ukazatel t-1 

       (Knápková, Pavelková, 2013) 

1.5.2  Vertikální analýza 

 Vertikální analýza je specifická tím, že pomocí jednotlivých položek účetních 

výkazů a jedné zvolené základy, vyjadřuje jejich procentní podíl. Za základnu je 

obvykle užívána, v případě rozvahy, výše aktiv (pasiv). Při analýze hodnot z výkazu 

zisku a ztráty se jedná o velikost celkových nákladů a výnosů. Tato základna je tedy 

položena jako 100%. Samotnou vertikální analýzu lze pak rozčlenit na tzv. analýzu 

majetkové struktury a analýzu struktury finanční (Knápková, Pavelková, 2013). 

1.6  Analýza poměrových ukazatelů 

 Bezespornou výhodou právě této metody finanční analýzy je, že výrazným 

způsobem redukuje údaje, které jsou pouze hrubé a zkreslené díky tomu, že v potaz není 

brána velikost firmy na společnou jednu úroveň. Jedná se o nejpřijatelnější způsob, jak 

porovnávat aktuální finanční data firmy s jinými, historickými, výsledky nebo daty 

jiných společností. Jedná se zároveň o nejběžnější nástroj užívaný v praxi (Blaha, 

2006). 

V následujících podkapitolách jsou zmíněny a popsány veškeré dílčí druhy této 

metody finanční analýzy. 
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1.6.1  Ukazatele rentability 

Jinými slovy, lze ukazatele rentability také nazvat ukazateli výnosnosti nebo 

ziskovosti. Tento druh ukazatelů poměřuje zisk, dosažení podnikatelskou činností 

firmy, s výší jejích finančních zdrojů, které byli použity k jeho dosažení (Sedláček, 

2001). 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu neboli ukazatel míry zisku, patří 

k nejstěžejnějším  ukazatelům finanční analýzy. Vypočítá se podle následujícího vzorce 

     
                                  

               
 

(Sedláček, 2001) 

Ukazatel vyjadřuje, jak účinný je celkový kapitál, který byl vložen do společnosti 

a to nezávisle na to, jakými zdroji byl financován. K odstranění nedostatku v podobě 

stavové veličiny celkového kapitálu se při výpočtu pracuje s průměrem těchto hodnot na 

počátku a na konci období, za které je ukazatel počítán. Ani toto nám ovšem nepřispěje 

k vyjádření obrazu v případě, kdy se stav této veličiny změnil v čase průběhu období 

(Sedláček, 2001). 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Ukazatel rentability aktiv patří k nejdůležitějším ukazatelům analýzy rentability. 

Je tomu tak především proto, že měří samotnou produkční sílu podniku. Díky užití 

hodnoty EBIT (provozní zisk) je možné změřit výkonnost společnosti bez ovlivnění 

zadlužeností nebo daňového zatížení (Knápková, Pavelková, 2013). 

Vzorec pro výpočet je pak následující 

     
                    

              
 

(Knápková, Pavelková, 2013) 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Měřením tohoto ukazatele zjišťují především vlastníci, akcionáři a další, zda 

kapitál, který je vložený, přináší dostatečný požadovaný výnos a zda je využíván 

s takovou intenzitou, která je úměrná míře rizika, kterou jsou ochotni podstoupit. Ve 

vzorci je nejčastěji používán čistý zisk po zdanění. Ve výsledku je především pro 

investory důležité, aby výsledek ROE byl vyšší, než úroky, jaké by investor přijal při 

užití jiné podoby investování. Mezi tyto formy patří například termínované vklady nebo 

obligace (Sedláček, 2001). 

Výpočet se provádí dle následujícího vzorce 

     
          

               
 

(Sedláček, 2001) 

Jediným problém při výpočtu může nastat v případě, že pokud jsou užívány pro 

výpočet data ke stejnému datu, lze se snadno dopustit chyby v podobě podhodnocení 

skutečné ziskovosti podniku. Je to způsobeno především tím, že daný zisk byl vytvářen 

postupnou činností v čase a nebyl tak schopen být k dispozici v celkové výši. Je zde 

tedy počítáno s vyšší částkou, než jakou firma v daný okamžik měla a výsledek je tak 

nižší (Knápková, Pavelková, 2013). 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Ukazatel rentability tržeb měří vztah mezi ziskem a tržbami k nim dosaženými. 

Ve vzorci je jako jmenovatel užita hodnota tržeb, která představuje vyjádření všech 

tržních výkonů za dané časové období (Sedláček, 2001). 

Zisková marže, kterou ukazatel vyjadřuje je jedním z nejpodstatnějších ukazatelů 

sloužící k vyhodnocení celkové úspěšnosti podnikání společnosti. Výsledek je poté 

potřeba porovnat s ostatními firmami, působícími na stejném trhu, k dosažení lepší 

vypovídací schopnosti o podnikání. Pro zdokonalení tohoto kroku je vhodné při výpočtu 

užít EBIT (provozní zisk), pro odstranění rozdílnosti kapitálových struktur v případě 

rozdílnosti poměrů, které mohou při porovnání nastat (Knápková, Pavelková, 2013). 
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K výpočtu je následně užit tento vzorec 

     
    

     
               

    

     
 

(Knápková, Pavelková, 2013) 

1.6.2  Ukazatele likvidity 

 Hlavním úkolem ukazatelů likvidity je především zodpovědět otázku, zda je firma 

schopna, v daném časovém intervalu a včas, dostát svým závazkům. Počítá se zde se 

závazky krátkodobými. Porovnává se zde vztah mezi, již zmíněnými, závazky, které 

mají nejkratší dobu splatnosti a nejvíce likvidní částí majetku společnosti. Na rozdíl od 

ukazatelů rentability se zde opět vychází z položek rozvahy. Z té jsou použita 

především oběžná aktiva, která jsou zároveň nejlikvidnější položkou. Při užití pak 

ukazatele ukazují samotnou schopnost firmy včas splácet své finanční povinnost (Blaha, 

2006). 

Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) 

 Běžná likvidita nám ukazuje, kolikrát by byla schopna společnost dostát svým 

krátkodobým závazkům, pokud by v daném okamžiku proměnila svá oběžná aktiva na 

hotovost. Jinými slovy, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. Výpočet 

se provede dle následujícího vzorce (Blaha, 2006). 

                          
             

                  
 

(Blaha, 2006) 

 Stručně řečeno, ukazatel běžné likvidity je jakýmsi měřidlem pro posouzení 

krátkodobé solventnosti podniku. Pokud se na něho podíváme podrobněji, zjistíme, že 

je velice náchylný na velikost každé jednotlivé položky aktiv a na jejich dobu obratu. 

Pokud se daná doba obratu prodlouží, logicky roste i zdánlivá bezpečnost společnosti. 

Do oběžných aktiv jsou zahrnuty především zásoby, a proto je nutno je správně a 

realisticky ocenit, aby nedocházelo ke zbytečnému zkreslení. Ideálním případem je pak, 
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pokud se výsledek běžné likvidity dokáže udržet, v ideálním případě, nad výsledkem 

1,5 (Blaha, 2006; Sedláček 2001). 

Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně) 

 Při měření likvidity okamžité, neboli tzv. rychlé, je nutno vzít v úvahu, která 

aktiva lze označit za méně likvidní. V tomto případě se jedná především o zásoby, které 

neobsahují pouze hotové zboží, ale také položky polotovarů, surovin nebo materiálu. 

Z tohoto důvodu je potřeba, při určení likvidity II. stupně, tuto položku vyřadit 

k docílení lepší vypovídací schopnosti ukazatele. Výpočet se následně provádí pomocí 

následujícího vzorce a jeho výsledek by měl nabývat hodnot v rozmezí 1 - 1,5 (Blaha, 

2006; Knápková, Pavelková, 2013). 

                             
                    

                  
 

(Blaha, 2006) 

Ukazatel okamžité likvidity (likvidita I. stupně) 

 V případě ukazatele likvidity okamžité nelze počítat v úvahu ani s krátkodobými 

pohledávkami. Je to především z toho důvodu, že nejsou k okamžité dispozici, ale 

výhradně s nějakým zpožděním. Tento ukazatel počítá tedy pouze s penězi, které jsou 

buď na, účtech nebo pokladně, a obchodovatelnými krátkodobými cennými papíry. 

Pokud jsou výsledné hodnoty ukazatele vyšší než doporučené hodnoty 0,2 – 0,5, svědčí 

to o určité neefektivnosti využívání finančních prostředků ve společnosti. Vzorec pro 

výpočet je následující (Blaha, 2006; Knápková, Pavelková, 2013). 

                             
                           

                  
 

(Knápková, Pavelková, 2013) 

1.6.3  Ukazatele aktivity 

 Jednoduše řečeno, v případě ukazatelů aktivity se jedná o zjištění schopnosti 

společnosti využívat jednotlivé části majetkové struktury. Dokáží nám ukázat, zda jsou 

kapacity plně využity, či nikoliv, zda jsou přebytečné nebo zda je počet daných aktiv 
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nedostatek. Zkoumá se zde především doba obratu a počet obratovostí. Ukazatele 

obratovosti informují o počtu obrátek za dané období, kolikrát roční tržby převyšují výši 

hodnoty dané položky. Na rozdíl od nich, ukazatele zkoumající dobu obratu ukazují 

přiměřenou dobu, kterou trvá jedna obrátka majetku. Zde je hlavním cílem vytvořit 

takovou dobu obratu, aby byla co nejnižší a zvýšit tak úměrně počet obrátek 

(Scholleová, 2008). 

Ukazatel obratu celkových aktiv 

 Jedná se o ukazatel, udávající, kolikrát, během daného období, učiní položka 

celkových aktiv, obrátku. Minimální úroveň by se měla pohybovat na hodnotě 1. Jinými 

slovy, položka celkových aktiv by v dobrém případě měla učinit minimálně jeden obrat, 

neboli, alespoň jednou by tržby měly převyšovat celková aktiva (Blaha, 2006). 

                       
     

             
 

(Mrkvička, 2006) 

Ukazatel doby obratu zásob 

 Jednoduše řečeno, ukazatel doby obratu zásob určuje počet dní, po které jsou 

oběžná aktiva vázána ve společnosti v podobě zásob. Logicky se dá vyvodit, že 

požadované výsledné hodnoty by měly být co nejnižší. V čitately je možno namísto 

obvyklých 365 dnů použít i hodnotu 360, nastane tak v případech kde je odlišná 

bankovní praxe v jiných zemích. Pro analýzu je možno také využít pouze počet 

pracovních dnů za sledované období (rok), při výsledcích a následných vyhodnoceních 

je ale nutno tyto skutečnosti vzít v potaz (Mrkvička, 2006). 

                   
      

     
      

(Knápková, Pavelková, 2013) 

Doba obratu pohledávek 

 Tento ukazatel vyjadřuje, jak dlouhý časový úsek se majetek ve společnosti 

nachází v podobě pohledávek, resp. po jaké době jsou pohledávky ve firmě průměrně 

inkasovány. Nelze ovšem tento ukazatel brát s úplnou vypovídací schopností. 
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V podmínkách kolísavého prodeje společnosti se mohou ukazatele změnit, aniž by 

došlo ke změně chování odběratelů v podobě plateb (Mrkvička, 2006). 

                        
          

     
      

(Knápková, Pavelková, 2013) 

Doba obratu závazků 

 Jedná se o výpočet průměrné doby obratu, zasahující dobu od samotného vzniku 

závazku do doby, kdy je uhrazen. Výsledná hodnota by měla dosahovat alespoň 

hodnoty doby obratu pohledávek, vzhledem k tomu, že jsou tyto dva údaje spolu velice 

úzce spojeny. Oba tyto ukazatele společně, mezi sebou vytvářejí nesoulad, který přímo 

ovlivňuje likviditu. 

(Knápková, Pavelková, 2013) 

                     
                  

     
      

(Knápková, Pavelková, 2013) 

1.6.4  Ukazatele zadluženosti 

 Soubor těchto ukazatelů je založen zejména na určení podílu, jakým společnost 

financuje svá aktiva. Vyplývá zde určení, v jakém množství firma využívá zdrojů 

vlastního financování v podobě dluhů neboli finanční páky. Používání této páky 

ovlivňuje, na jedné straně riziko a na druhé také samotnou výnosnost společnosti. Do 

této skupiny ukazatelů jsou zařazeny především ukazatele zadluženosti, úrokového krytí 

a řízení dluhu, kde se na základě výpočtu těchto hodnost určí, v jaké míře jsou aktiva 

financována cizími nebo vlastními zdroji. Nutno zmínit, že dle tzv. „zlatého pravidla 

financování“, se pokládá za ideální stav, pokud je financování společnosti založeno 

z 50% na vlastních zdrojích a 50% na zdrojích cizích (Blaha, 2006). 
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Ukazatel celkové zadluženosti 

 U ukazatele celkové zadluženosti se měří celkový podíl dluhu na aktivech 

společnosti. Poměr je určen v procentech, v jaké míře poskytli věřitelé své finanční 

prostředky (Blaha, 2006). 

 Do celkového dluhu jsou zahrnuty především krátkodobé a dlouhodobé závazky. 

Zajištění proti případným ztrátám, při likvidaci, lze zamezit zvýšením podílu vlastního 

kapitálu. Čím je tedy tento ukazatel nižší, tím je výhodnost pro věřitele vstoupit, do 

společnosti, výhodnější (Blaha, 2006). 

                               
           

              
 

(Scholleová, 2008) 

Ukazatel koeficientu samofinancování 

 Tento ukazatel je přímým a přesným opakem předcházejícího, měří se zde, jakým 

podílem jsou firemní aktiva financována z vlastních zdrojů. Jedná se o doplňkový 

ukazatel k již zmíněnému ukazateli zadluženosti (Mrkvička, 2006). 

                            
               

              
 

(Mrkvička, 2006) 

Ukazatel úrokového krytí 

 Zjednodušeně řečeno, tento ukazatel nás informuje o tom, kolikrát, zisk za dané 

období, přesahuje placené úroky. V praxi lze říci, že část zisku, vyprodukovaná cizím 

kapitálem, by měla být dostačující na pokrytí nákladových úroků s nimi spojenými. 

Pokud je tedy vypočtená hodnota ukazatele rovna 1, znamená to, že na pokrytí 

nákladových úroků je potřeba celý vzniklý zisk. Optimální tedy je, pokud výsledná 

hodnota je v rozmezí 3-6. Požadované hodnoty jsou takto nastaveny tak, že v případě 

výsledku v tomto rozmezí, zbyde dostatečný podíl na zisku pro akcionáře, resp. 

případné věřitele (Sedláček, 2001). 

               
    

               
 

(Sedláček, 2001) 
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1.7  Analýza provozních ukazatelů 

 Tento soubor ukazatelů, pod názvem provozní ukazatele, je zaměřen, na rozdíl od 

ostatních, více dovnitř společnosti. Nejčastěji jsou používány ve vnitřním řízení firmy. 

Jejich úkolem je sledovat a následně zanalyzovat průběh základní aktivity společnosti, a 

tím poskytnout managementu potřebné informace pro jeho řízení. Hlavním zdrojem 

jsou tokové veličiny, a to především výnosy a náklady vynaložené na jejich dosažení. 

Mezi nejčastější ukazatele v tomto bloku patří především nákladovost výnosů, 

materiálová náročnost výnosů, vázanost zásob na výnosy aj. (Sedláček, 2011). 

Nákladovost výnosů 

 Ukazatel nákladovosti výnosů, též označován, jako ukazatel nákladovosti tržeb, 

udává, do jaké míry jsou výnosy společnosti zatíženy celkovými náklady. 

Doporučeným výsledkem však je, aby tento ukazatel v čase klesal (Sedláček, 2011). 

                    
       

                        
 

(Sedláček, 2011) 

Materiálová náročnost výnosů 

 Jedná se o obdobný ukazatel, jako předchozí, nicméně je zde zjišťováno zatížení 

výnosů spotřebovaným materiálem. K nim se také vztahuje spotřeba energie a ve vzorci 

je tato suma brána dohromady (Sedláček, 2011). 

                              
                            

                        
 

(Sedláček, 2011) 

Vázanost zásob na výnosy 

 Ukazatel vázanosti zásob na výnosy vyjadřuje, jak velký soubor zásob je vázán na 

1 Kč výnosu. V případě tohoto ukazatele doporučeným výsledkem je co nejmenší 

hodnota. Jinými slovy, hodnota tohoto ukazatele by měla být minimální (Sedláček, 

2011). 
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(Sedláček, 2011) 

 

Struktura nákladů 

 Tento ukazatel je jakousi obdobou vertikální analýzy. Je zde zjišťován podíl 

jednotlivé položky nákladů na celkových. Lze zde počítat například podíl nákladů 

materiálových, finančních, osobních a mimo jiné také odpisů (Sedláček, 2011). 

                   
            

               
 

(Sedláček, 2011) 

1.8  Analýza rozdílových ukazatelů 

 Rozdílové ukazatele jsou určeny ke zjištění finanční situace podniku a její 

analýze. Ukazují rozdíl mezi určitými položkami aktiv a určitými položkami pasiv 

(Sedláček, 2011). 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

 Jedná se o nejčastěji užívaný ukazatel z řad ukazatelů rozdílových. Zjišťuje se 

pomocí něho rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy. Tento rozdíl pak 

představuje relativně volný kapitál, který vznikne po likvidaci všech podnikových, 

krátkodobých závazků. Tento fakt má pak významný vliv na celkovou solventnost 

společnosti. Lze tedy říci, že při úměrném, kladném výsledku tohoto ukazatele, 

společnost vykazuje uspokojivou, likvidní stránku. Jinými slovy čistý pracovní kapitál 

(ČPK) představuje tzv. finanční polštář (Sedláček, 2011). 

                                            

(Sedláček, 2011) 
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Čistý peněžní majetek (ČPM) 

 Při výpočtu čistého peněžního majetku se užívá obdobně, jako u předchozího 

ukazatele, oběžného majetku. Z toho jsou ovšem vyjmuty zásoby a nelikvidní 

pohledávky a od nich jsou poté odečteny krátkodobé závazky (Sedláček, 2001).  

 

                                                                  

(Sedláček, 2001) 

Rentabilita ČPK 

 Ukazatel rentability čistého pracovního kapitálu udává, kolik korun čistého zisku, 

tvoří v podniku jedna koruna z čistého pracovního kapitálu. Tento výsledek je pak 

procentuálně vyjádřen (Sedláček, 2001). 

                 
                                            

                      
 

(Sedláček, 2001) 

Podíl ČPK z majetku 

 Ukazatel podílu čistého pracovního kapitálu z majetku informuje o tom, jak velká 

část aktiv je v podniku kryta čistým pracovním kapitálem. Výsledek je pak opět 

vyjádřen v procentech (Sedláček, 2001). 

                     
   

              
 

(Sedláček, 2001) 

1.9  Analýza soustav ukazatelů 

 Vzhledem ke, ve většině případů, zkreslené vypovídací schopnosti předešlých 

ukazatelů a různorodosti, kde každý jednotlivý ukazatel vypovídá o odlišné věci, byly 

vytvořeny index, které hodnotí výkonnost a finanční zdraví podniku jednotně, jako 

celek. Soustavy ukazatelů lze rozdělit na dva základní typy a to indikátory bankrotní a 

bonitní. Bankrotní indikátory slouží především straně věřitelů, kteří si pomocí nich 
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vyhodnotí solventnost společnosti, neboli to, jak je společnost schopna dostát svým 

závazků. Na druhé straně indikátory bonitní hodnotí především výkonnostní stránku 

zkoumané firmy, kde se na ni pohlíží, jako jakýsi „stroj na peníze“. Jsou tedy zaměřeny 

opačným směrem, a to na stranu investorů a vlastníků, kteří díky vlastním získaným 

údajům propočítávají současnou hodnotu společnosti (Atrill, 2009; Scholleová, 2008). 

1.9.1  Altmanův index finančního zdraví 

 Altmanův index se stal prvním vyvinutým, uceleným modelem výpočtu 

finančního zdraví podniku, který je založen především na diskriminační analýze ze 70. 

let. V roce 2000 profesor Altman ustanovil celkový model k výpočtu tzv. Z-skóre, které 

je založeno na pěti finančních hodnotách. Výsledné Z-skóre je stanoveno hraničními 

pásy, ze kterých lze vyvodit přesný odhad finančního zdraví společnosti (Atrill, 2009; 

Sedláček, 2001). 

 Je důležité zmínit, že výpočet Z-skóre lze rozdělit na dva vzorce, a to jeden pro 

společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi a druhý pro firmy obecně. Každý 

z nich je ovšem založen na stejném principu a výpočtu se dosahuje pomocí stejných, 

pěti, zmíněných, hodnotách. Výpočet, pro společnosti s vydanými akciemi se pak 

provádí dle následujícího vzorce (Sedláček, 2001). 

                           

Kde  a = pracovní kapitál / celková aktiva 

  b = zisk po zdanění / celková aktiva 

  c = zisk před zdaněním / celková aktiva 

  d = tržní hodnota vlastního kapitálu / celkové dluhy 

  e = celkové tržby / celková aktiva 

(Sedláček, 2001) 

 Výpočet Z-skóre pro ostatní společnosti lze spočítat obdobně, pouze s rozdílnou 

úpravou hodnot ve vzorci. Výpočet Altmanova indexu je poté následující: 
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 Zde je jediný rozdíl v konstantách. Za D je dosazen podíl základního kapitálu k 

celkovým dluhům (Atrill, 2009). 

 K úplnému posouzení vypovídací schopnosti Altmanova indexu byly na základě 

propočtů vytvořeny hodnoty určující v jaké fázi, finančního zdraví, se společnost 

nachází. Pro společnosti s výsledným Z-skóre nižším než 1,23 je předpovídán blízký 

úpadek s vážnými finančními problémy. Pro ty s výsledkem v rozmezí hodnot 1,23 a 

4,14 to znamená, že spadají do tzv. zóny nevědomosti. Jinými slovy lze těžko tyto 

společnosti zařadit, vzhledem k jejich nevyhraněné finanční situaci. Pokud se firmě 

podaří dosáhnout skóre vyšší než 4,14, je jí předpovídána uspokojivá finanční situace 

bez blízkého možného úpadku. Pro přehlednost jsou tyto hodnoty zachyceny 

v následující tabulce (Atrill, 2009). 

 

Obr. č. 4: Hodnocení výsledných hodnot Z-skóre 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Atrill, 2009) 

1.9.2  Index důvěryhodnosti IN05 

 Hlavním úkolem indexu IN05 je především vyhodnocení celkové finanční situace 

společnosti. Obdobně jako u Altmanova indexu jsou ve výpočtovém vzorci užity 

konstanty, které zastupují údaje disponující rozdílnou vahou. Jednoduše řečeno zde 

platí, čím vyšší je výsledný index, tím lze pokládat finanční situaci za stabilnější. 

Výpočet je tedy prováděn za pomocí následujícího vzorce s následující tabulkou 

výsledných hodnot (Sedláček, 2008). 

 

 

 

 

Z ≤ 1,23

1,23 < Z < 4,14
Z ≥ 4,14

Pokud

lze předpokládat uspokojivou fin. Situaci bez tendence úpadku

"zóna nevědomosti", jen těžko lze společnost zařadit, nevyhraněná fin. situace

lze předpokládat brzký úpadek společnosti s vysokými finančními problémy
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Kde a = aktiva / cizí kapitál 

 b = EBIT / nákladové úroky 

 c = EBIT / celková aktiva 

 d = celkové výnosy / celková aktiva 

 e = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry 

(Sedláček, 2008) 

 

 

Obr. č. 5: Hodnocení výsledných hodnot IN05 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Sedláčka, 2008)  

Výsledná hodnota

IN05 < 0,9

0,9 < IN05 < 1,6

IN05 > 1,6 lze předpokládat uspokojivou fin. situaci bez tendence úpadku

"šedá zóna", těžko lze společnost zařadi, nevyhraněná fin. situace

lze předpokládat brzký úpadek společnosti s vážnými finančními problémy

Hodnocení



31 
 

2 ANALÝZA PROBLÉMŮ A SOUČASNÉ SITUACE 

 V následující kapitole je podrobně popsána a číselně, pomocí vybraných 

ukazatelů, vyjádřen, jak vlastní popis společnosti DBC-AG s.r.o., tak současná finanční 

situace podniku. Výpočty daných hodnot ve vybraných letech jsou následně vyjádřeny i 

graficky pomocí grafů. 

2.1  Představení společnosti DBC-AG spol. s.r.o. 

Firma DBC-AG s. r. o. byla založena v roce 1993. Její sídlo se nachází 

v Pardubicích a je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové. O její vedení se starají 

dva jednatelé a to rovnoměrně. Zabývá se prodejem nátěrových hmot určených pro 

stavební práce od renomovaných světových  i předních českých výrobců. V minulém 

roce proběhla mezi společníky dohoda o zástavě podílu jednoho z nich. V první řadě se 

jedná o společnost operující na místním trhu, jinak řečeno na trhu královéhradeckého a 

pardubického kraje. Mezi stálé zákazníky lze zařadit především soukromé osoby, které 

mají zájem o realizaci stavebních pracích na obytných zařízeních. Společnost 

v minulosti ovšem realizovala projekty pro přední společnosti podnikající na českém 

trhu. Zejména se jednalo o stavební práce na budovách těchto společností, případě jejich 

interiérové řešení. Mezi zmíněné významné klienty patřily instituce jako pojišťovna 

ALLIANZ a.s. Hradec Králové kde proběhla kompletní rekonstrukce objektu, Telecom 

Pardubice, kde společnost zajišťovala fasádní nátěry, nátěry střech a oplechování nebo 

Pobočka Komerční banky v Chrudimi, kde se taktéž prováděly malby a nátěrové práce. 

Firma DBC-AG s.r.o. je v neposlední řadě také zařazena do programu Zelená úsporám, 

který se zabývá mimo jiné i investicemi do energetických úspor, do kterých je zařazena 

i instalace kvalitního zateplování rodinných a bytových domů. Společnost o dotace 

z tohoto programu zažádala opakovaně a taktéž je plně využila na realizaci svých 

projektů. Na následujícím obrátku je zachyceno logo společnosti. 

Obr. č. 6: Logo společnosti DBC-AG spol. s.r.o. 

(Zdroj: http://www.dbc-ag.cz/) 
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2.1.1  Portfolio služeb 

 Hlavní služby, které společnost poskytuje, jsou především, jak již bylo zmíněno 

ve stručném popisu, zajišťování a prodej stavebních materiálů používaných především 

pro zateplovací práce a interiérové práce. Mezi ty lze zařadit veškeré nátěrové hmoty, 

od klasických interiérových barev až po antické zeminy, na které se společnost 

specializuje. V tomto ohledu patří společnost DBC-AG s.r.o. mezi úzkou společnost na 

českém trhu. Firma mimo jiné poskytuje služby v oblasti stavebních úprav, jako 

například zednické a obkladačské práce nebo kompletní rekonstrukce objektů. 

Kompletní vzhled portfoliu služeb dodává i to, že společnost zajišťuje dodávky interiérů 

na klíč společně s aplikací dekoračních nátěrových, štukatérských a nástřikových 

systémů a struktur. Ve vazbě k prodeji nátěrových hmot je také poskytována kompletní 

zákaznická a poradenská činnost společně s mícháním vybraných odstínů a dodávkou 

zákazníkovi. 

2.2  Analýza absolutních ukazatelů 

V následující podkapitole je podrobně zpracována vertikální a horizontální 

analýza rozvahy, tedy aktiv a pasiv, i výkazu zisku a ztráty. Horizontální analýza 

porovnává aktuální stavy vybraných položek k hodnotám minulým, kdežto analýza 

vertikální zpracovává hodnoty dosažené v daném období. Hodnoty jsou zpracovány, jak 

v absolutních číslech, tak, pro větší přehlednost, v procentuálním vyjádření. 

2.2.1  Horizontální a vertikální analýza rozvahy 

Rozvaha v plném rozsahu, potřebná k výpočtům této analýzy je přiložena jako 

příloha 1. 

Horizontální analýza rozvahy 

 V tabulce 1 jsou obsažena výsledná data horizontální analýzy vybraných 

položek rozvahy v absolutním číselném vyjádření v celých tis. Kč. V tabulce 2 jsou na 

rozdíl od předešlé vyjádřeny změny hodnoty procentuálně. Pokud zmíním bilanční 

sumu společnosti, ve sledovaných letech byla velmi nekonstantní. Například v roce 

2009 oproti předešlému klesala o 16%, naopak v roce následujícím rostla o necelých 

14%. O nekonstantních hodnotách vypovídá také to, že v následujících dvou letech opět 

nejdříve klesla o 22% a následně, v dalším roce, opět o 25% vzrostla. 
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Tab. č. 1: Horizontální analýza rozvahy v absolutních hodnotách za období 2009-2012, v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvah zpracovaných pro dané sledované období) 

 
Období 

Položka 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Aktiva celkem -362000 262000 -484000 425000 

Stálá aktiva -115000 250000 -192000 58000 

Oběžná aktiva -250000 -11000 -284000 376000 

Zásoby 211000 99000 -237000 118000 

Krátkodobé pohledávky 425000 -185000 -152000 153000 

Vlastní kapitál -30000 -22000 -171000 50000 

Cizí zdroje -331000 273000 -289000 356000 

Krátkodobé závazky -220000 273000 -289000 356000 

Bankovní úvěry a výpomoci -111000 0 0 0 
 

Tab. č.  2: Horizontální analýza rozvahy v procentuálních změnách za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvah zpracovaných pro dané sledované období) 

 
Období 

Položka 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Aktiva celkem -16% 14% -22% 25% 

Stálá aktiva -40% 145% -45% 25% 

Oběžná aktiva -13% -1% -16% 26% 

Zásoby 41% 14% -29% 20% 

Krátkodobé pohledávky 117% -23% -25% 34% 

Vlastní kapitál -2% -2% -14% 5% 

Cizí zdroje -32% 38% -29% 51% 

Krátkodobé závazky -24% 38% -29% 51% 

Bankovní úvěry a výpomoci -100% 0% 0% 0% 
 

 Pokud se zaměříme na část analýzy, a to část aktiv, je zde patrný kolísavý trend 

vývoje vybraných položek. Významnou položkou jsou aktiva stálá, kde především díky 

odpisům v roce 2009 společnost zaznamenala meziroční pokles o 40%. Taktéž se stalo i 

v analýze 2011/2010, kde po výrazném nárůstu stálých aktiv, díky koupi nového 

osobního automobilu, téměř o 145%, byl zaznamenán opětovný pokles o 45%. Oběžná 

aktiva ve sledovaném období, i díky snížení hodnoty krátkodobého finančního majetku, 

kterým firma disponovala, vykazovala mírně klesající tendenci. Krátkodobé pohledávky 

v roce 2009, z důvodu špatné solventnosti zákazníků, zaznamenaly nárůst o 117%. Tato 
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nesolventnost byla ze zdrojů firmy způsobena především hlubokou krizí ve stavebnictví. 

To i na vývoji zásob, kde společnosti vznikal pravidelně přebytek naskladněných zásob. 

To bylo zapříčiněno především vývojem před sledovaným obdobím, ve kterém nebyla 

společnost z vlastních zdrojů schopna uspokojit všechny své objednávky. Na popud 

toho naskladnila větší množství materiálu a zásob. Zmíněná krize tento úkon ovšem 

výrazně eliminovala a společnosti v následujících dvou letech vznikal přebytek na 

skladě vybraných zásob. 

 Vybrané položky pasiv se vyvíjely podobným způsobem jako položky aktiv. Ty 

zaznamenávaly velice kolísavou tendenci. Na jedné straně se jednalo o cizí zdroje 

v podobě nesplacených závazků a bankovních úvěrů a na straně druhé o časové 

rozlišení. První zmíněná položka, krátkodobé závazky, jsou návaznou reakcí na 

předešlý problém s krátkodobými pohledávkami. V důsledku nesplacených pohledávek, 

které vznikly především před koncem účetního období 2009, nebyla společnost schopna 

v roce 2010 uhradit své závazky, díky tomu vznikl nárůst téměř o 40%. Následně se 

situace z pohledu závazků zlepšila, opět v návaznosti na postupné splácení pohledávek 

od zákazníků. Bankovních úvěrů společnost, v dlouhodobém horizontu, téměř 

nevyužívá, až na výjimku v podobě krátkodobého bankovního úvěru v roce 2008, který 

následně postupně splatila. Úvěr byl poskytnut na základě žádosti ke koupi tří osobních 

automobilů, kde dvě z nich byly následně prodány. V letech 2009-2012 nebyl žádný 

další bankovní úvěr přijat a společnost o žádném v současnosti neuvažuje. 

Vertikální analýza rozvahy 

 Vertikální analýza rozvahy udává podíl dané vybrané položky na celkové sumě 

aktiv, či pasiv. V následující tabulce 3 jsou zpracované podíly těchto položek postupně 

v letech 2009-2012. Hodnoty jsou vyjádřeny procenty. Z celého hodnocení lze říci, že 

zde, až na výjimku stálých aktiv, nebyly zjištěny žádné výrazné kolísavé tendence 

podílu na celkové sumě. Výjimkou jsou pouze již zmíněná stálá aktiva, která se 

pohybovala průběžně mezi 9-19%. Důležité je zmínit fakt, že společnost po celé 

sledované období dodržuje tzv. zlaté pravidlo financování aktivit podniku a to, že podíl 

vlastního a cizího kapitálu společnosti se pohybuje okolo hranice 50%. 
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Tab. č.  3: Vertikální analýza rozvahy za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozvah zpracovaných pro dané sledované období) 

 
Období 

Položka 2009 2010 2011 2012 

Stálá aktiva 9% 19% 13% 13% 

Zásoby 37% 38% 34% 33% 

Krátkodobé pohledávky 41% 28% 26% 28% 

Krátkodobý finanční majetek 12% 14% 24% 24% 

Vlastní kapitál 62% 54% 59% 50% 

Cizí kapitál 37% 45% 41% 49% 
 

 Z výsledků dosažených v analýze vertikální nejsou patrné žádné stálé rozsáhlé 

výkyvy podílu na celkových sumách aktiv a pasiv. Jediným již zmíněným, znatelným 

posunem je podíl stálých aktiv a to z důvodu nákupu dlouhodobého hmotného majetku 

ve formě automobilů. Jedná se zejména o rok 2010, kde podíl stálých aktiv vzrostl z 9% 

na 19%. V celkovém součtu, je tento podíl doplněn nárůstem krátkodobých pohledávek, 

ke kterému došlo v důsledku špatné solventnosti zákazníků. V dalších sledovaných 

letech se ovšem tyto hodnoty dostaly na svou stálou hladinu tedy zhruba 13-19% 

respektive 26-28%. 

 Na straně pasiv sledujeme téměř konstantní poloviční rozložení kapitálu na kapitál 

vlastní a cizí. Výjimkou v položce cizího kapitálu je pouze rok 2009, kde se, v důsledku 

splacení krátkodobého bankovního úvěru, přesunul vlastní kapitál na 62%. 

V následujících letech 2010-2012 se ovšem tento stav vyrovnal a kapitál byl opět 

rozložen rovnoměrně. V následujícím grafu 1 jsou pro větší přehlednost zaznamenány 

všechny hodnoty ve sloupcovém zpracování. 
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Graf č. 1: Grafické zpracování vertikální analýzy rozvahy za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků dosažených vertikální analýzou rozvahy) 

2.2.2  Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

 V tabulce 4 jsou opět, stejně jako u horizontální analýzy rozvahy, vyjádřeny 

výsledné hodnoty horizontální analýzy vybraných položek výkazu zisku a ztráty. Tyto 

hodnoty jsou následně v tabulce 5 vyjádřeny, pro větší přehlednost, procentuálně. Na 

obou grafech je patrná záporná, hospodářská činnost společnosti, ovšem nikoliv 

v klesajícím charakteru.  

Tab. č.  4: Horizontální analýza VZZ v absolutních hodnotách za období 2009-2012 v celých tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě VZZ zpracovaných za sledované období) 

 
Období 

Položka 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej -629000 -405000 -267000 -80000 

Výkony -4542000 7998000 -4754000 -498000 

Výkonová spotřeba -3834000 7236000 -4658000 -495000 

Přidaná hodnota -278000 365000 -244000 134000 

Provozní VH (EBIT) -294000 -38000 -150000 217000 

HV po zdanění -249000 -2000 -155000 220000 
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Tab. č.  5: Horizontální analýza VZZ v procentech za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě VZZ zpracovaných za sledované období) 

 
Období 

Položka 2009 2010 2011 2012 

Tržby za prodej -21% -17% -13% -5% 

Výkony -53% 200% -40% -7% 

Výkonová spotřeba -50% 192% -42% -8% 

Přidaná hodnota -22% 37% -18% 12% 

Provozní VH (EBIT) -91% -127% -1875% 137% 

HV po zdanění -106% -15% -1033% 129% 
 

 Při pohledu na výsledky zjištěné horizontální analýzou výkazu zisku a ztráty je 

patrné téměř konzistentní klesání všech vybraných položek. Na tržbách z prodeje je 

vidět trvalý, i když mírný pokles, ve všech sledovaných obdobích. Klesající charakter se 

pohyboval mezi 5-23%. Stejně tak tomu bylo v případě výkonů až na značný výkyv 

v roce 2010, kde se markantně zvedla výkonová spotřeba z předešlých téměř 4 na 11 

milionů. Dalšími úměrně navazujícími položkami, které měli ve svém vývoji rapidní 

pokles s jednoročním výkyvem, byl provozní výsledek hospodaření (EBIT) a samotný 

výsledek hospodaření po zdanění. Na rozdíl od položek minulých se v současné době 

jejich stav stabilizoval a od roku 2012 se stabilizovaly a zaznamenaly nárůst. Největší 

propad byl zjištěn, v obou případech, v roce 2011, kde se jednalo o propad téměř o 

2000% respektive 1100%. Z interních zdrojů vyplynuly informace o současném stavu 

společnosti, který opět zaznamenal kladný výsledek. Na následujícím grafu je zachycen 

postupný vývoj výsledku hospodaření za sledovaná období 2009-2012. 
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Graf č. 2: Průběh výsledku hospodaření po zdanění za období 2009-2012 v celých tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků dosažených vertikální analýzou rozvahy) 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

 V tabulce 6 jsou, stejně jako u horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty, 

vyjádřeny výsledné hodnoty vertikální analýzy vybraných položek výkazu zisku a 

ztráty. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty udává procentuální podíl dané položky 

na celkové hodnotě výnosů. Výsledné hodnoty jsou následně na grafu 3 zpracovány ve 

sloupcích pro lepší přehlednost. 

Tab. č.  6: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2009-2012 v procentech 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě VZZ zpracovaných za sledované období) 

 
Období 

Položka 2009 2010 2011 2012 

Celkové výnosy 100% 100% 100% 100% 

Tržby za prodej  37,35% 14,17% 19,12% 19,43% 

Výkony 62,64% 85,75% 80,77% 80,16% 

Výkonová spotřeba 58,84% 78,57% 70,64% 69,40% 

Ostatní provozní výnosy 0,02% 0,08% 0,11% 0,40% 

Ostatní finanční výnosy 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 

Provozní VH 0,47% -0,06% -1,76% 0,70% 

VH za účetní obd. -0,20% -0,11% -1,89% 0,59% 
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 Z výsledků dosažených vertikální analýzou výkazu zisku a ztráty lze říci, že zde 

nedocházelo, ve sledovaném období k výrazným výkyvům podílu na celkových 

výnosech. Mírnou výjimkou jsou pouze tržby za prodej zboží a služeb, které oproti 

původním téměř 38% klesly na hodnotu, pohybující se meziročně, pod 20%. Položka 

výkonů patří naopak k velmi stabilním položkám, když v letech 2010-2012 dosahoval 

podíl hranice okolo 80%. Ostatní výnosové položky, jako například ostatní provozní a 

finanční výnosy, jsou pouze zanedbatelnou částí celkových výnosů. Položky zachycující 

výsledek hospodaření jsou při užití příslušného výpočtového vzorce záporné, vzhledem 

k trvalému zápornému hospodaření společnosti. Jedinou výjimkou je rok 2012, kde 

společnost dosáhla na kladný výsledek hospodaření a výsledné hodnoty jsou tedy 

kladné. 

 

Graf č. 3: Vertikální analýza zisku a ztráty za období 2009-2012 v procentech 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků dosažených vertikální analýzou rozvahy) 

2.3  Analýza poměrových ukazatelů 

 Tato kapitola se zabývá poměrovými ukazateli, nejpoužívanějšími ukazateli ne 

finanční analýze. Jsou zde zachyceny vybrané ukazatele a to ukazatele rentability, 

likvidity, aktivity a zadluženosti. Všechny jsou zpracovány graficky, jak pomocí 

tabulek, tak grafů. 
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2.3.1  Ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability jsou velice důležitým hodnotícím prvkem při hodnocení 

výnosnosti společnosti. V následující tabulce 6 jsou zpracovány nejvýznamnější z nich 

a to, rentabilita vloženého kapitálu, aktiv, kapitálu vlastního a tržeb. Hodnoty v tabulce 

jsou v procentech, ve kterých se rentabilita počítá a následně znázorněny na grafu 3. 

Tab. č.  7: Ukazatele rentability v letech 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 
Období Obor. 

Průměr Ukazatele rentability 2009 2010 2011 2012 

ROI (vložený kapitál) 1,19% -0,68% -9,71% 2,53% 5,89% 

ROA (aktiva) 1,55% -0,36% -9,25% 2,76% - 

ROE (vlastní kapitál) -1,08% -1,27% -1,68% 4,72% 11,80% 

ROS (tržby) 0,47% -0,06% -1,76% 0,70% 5,70% 
 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

 Rentabilita vloženého kapitálu ukazuje, kolik procent provozního zisku podnik 

dosáhl z 1 investované koruny. Vzhledem k zápornému výsledku hospodaření, který se 

při výpočtu ukazatele používá, je patrný záporný charakter ukazatele v letech 2010 a 

2011. Zejména v roce 2011 se jednalo o výsledek na hranici -10%. Ve sledovaném 

období společnost nedosahuje ani minimální požadované hodnoty a je hluboko pod ní. 

V posledním zkoumaném roce 2012 je patrný opětovný návrat do kladných hodnot a do 

následujících let se předpokládá stejný průběh. Oborový průměr se v případě rentability 

vloženého kapitálu pohyboval okolo téměř 6%. 

Rentabilita aktiv (ROA) 

 Rentabilita aktiv udává, jak efektivně byl využit majetek ve společnosti, tedy jeho 

produkční sílu. Jak již bylo zmíněno v teoretické části této práce, rentabilita aktiv je 

jedním z nejdůležitějších ukazatelů finanční analýzy a jeho doporučené hodnoty by 

měly být minimálně 8%. Ani v tomto ukazateli nedosahuje společnost DBC-AG s.r.o. 

požadovaných hodnot neboť, obdobně jako v ukazateli rentability vloženého kapitálu, 

v letech 2010 a 2011 dosáhl podnik výrazně záporného hospodářského výsledku a ani 
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nakládání s majetkem společnosti nebylo optimální. Zejména ze strany naskladněného 

materiálu, kterého měla společnost přebytek, nebylo možno efektivně nakládat a 

dosahovat lepších hodnot. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 Rentabilitu vlastního kapitálu je potřeba chápat jako ukazatel udávající 

zhodnocení majetku. Je to ukazatel důležitý především pro věřitele a jeho hodnoty by se 

měly pohybovat minimálně na úrovni výše úročení dlouhodobých vkladů. Ten se 

pohybuje ve většině případů okolo 10% a tudíž, při pohledu na výsledné hodnoty je 

patrné opětovné nesplnění minimálních hodnot. Tento fakt je způsobený především tím, 

že ve vzorci je ve jmenovateli použita hodnota čistého zisku, který společnost ve 

zkoumaných letech, až na rok 2012 nedosahovala. Hodnoty se opět pohybovaly 

v rozmezí -2–5%. Kladných hodnot je dosahováno opět pouze v roce 2012 a ty se i 

v následujícím nezkoumaném období markantně blíží požadované hranici. Oborový 

průměr v tomto případě dosahoval průměrně 11%, nicméně společnost se ani zde 

nedostala nad tuto hranici. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 Situace okolo rentability tržeb je velmi podobná, jako u předešlých. Důležité 

zmínit že rentabilita tržeb udává, kolik procent má podnik čistého zisku z tržeb. 

Minimální hodnoty jsou velice závislé na oboru, nicméně doporučená, obecná, 

minimální hodnota by měla být 10%. Ve všech zkoumaných letech toto minimum 

nesplňovala nicméně, stejně, jako u předešlého, se výsledek oproti předešlým zlepšil až 

v posledním sledovaném roce 2012, kde se ukazatel dostal ze záporných čísel na 

hodnotu 0,7%. 
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Graf č. 4: Ukazatele rentability za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora na základě hodnot dosažených výpočtem ukazatelů) 

2.3.2  Ukazatele likvidity 

 Ukazatele likvidity jsou důležité pro posuzování likvidity společnosti. Jinými 

slovy hodnotí se zde, jak je společnost likvidní, tedy jak je schopna dostát svým 

závazkům. Je rozdělena do třech tipů a všechny naměřené hodnoty jsou zaznamenány 

v tabulce 7 a následně zachyceny na grafu 4. Každý druh ukazatele má své doporučené 

hodnoty, které jsou podrobně zmíněny u každého z nich. 

Tab. č.  8: Ukazatele likvidity ve sledovaném období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 
Období Obor. 

Průměr Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 2012 

Likvidita III. 2,45 1,76 2,08 1,74 1,738 

Likvidita II. 1,43 0,92 1,24 1,07 1,540 

Likvidita I. 0,32 0,31 0,59 0,49 0,405 

 

Likvidita III. stupně 

 Likvidita III. stupně neboli běžná likvidita udává počet, kolikrát je společnost 

schopna uspokojit všechny své věřitele, pokud by v daném okamžiku proměnila svá 

oběžná aktiva v hotovost. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele by měly být v intervalu 

1,5 až 2,5. Jedná se o nejobecnější ukazatel likvidity a na hospodaření společnosti je 
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patrné, že ve všech sledovaných letech dosahovala hodnot spadajících do doporučeného 

intervalu. V roce 2009 byl dosažen nejlepší výsledek z pohledu běžné likvidity a to 2,45 

bodu. Stejně jako u předešlých ukazatelů, je zde patrný mírný výkyv v následujících 

letech kde hodnota opakovaně klesla na hranici 1,76 respektive 1,74. Rok 2011 byl pro 

společnost opět uspokojivý. Překonala v něm opět hranici 2 bodů. 

Likvidita II. stupně 

 Likvidita II. stupně, jinak také pohotová likvidita udává, zda společnost hospodaří 

se správným množstvím zásob. Jinými slovy zda jich nevlastní příliš mnoho. 

Doporučenou hodnotou v tomto případě je 1. Pokud se hodnoty pohybují pod touto 

hranicí, vyplývá z nich, že společnost vlastní více zásob než je v danou chvíli nutné. 

Tento výsledek byl dosažen pouze v roce 2010, kde společnost v rámci pohotové 

likvidity dosáhla výsledku mírně pod hranicí a to 0,92. V dalších letech se ovšem 

dostala zpět nad tuto hranici. Výrazný přechod nastal hned na počátku sledovaného 

období a to v roce 2009, kde se výsledná likvidita dostala na 1,43 bodu. Tento výsledek 

značí, že společnost neměla dostatek zásob na uspokojení všech svých zakázek. 

Podobný výsledek nastal i v roce 2011 a 2012 ovšem čísla se pohybovala pouze mírně 

nad doporučenou hranicí a to na 1,24 respektive 1,07 bodu. 

Likvidita I. stupně 

 Likvidita I. stupně, jinak označovaná jako likvidita okamžitá je ukazatelem, který 

udává informace o tom, jak by byla firma solventní, pokud by prodala nejen své zásoby, 

jako u likvidity pohotové, ale také pohledávky. Doporučenými hodnotami jsou výsledky 

v rozmezí 0,2 až 0,5. Z výsledných hodnot je patrné, že společnost až na výjimku z roku 

2011 dosahovala hodnot spadajících do doporučeného intervalu. Navzdory výkyvu 

v roce 2011, kde bylo zaznamenáno mírné překročení a to na hodnotu 0,59 bodu, je 

dobré domnívat se, že celková schopnost dostát včas svým závazkům, je u společnosti 

DBC-AG s.r.o. na přijatelné úrovni. 
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Graf č. 5: Ukazatele likvidity za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora na základě hodnot dosažených výpočtem ukazatelů) 

2.3.3  Ukazatele aktivity 

 V následující kapitole jsou rozvedeny vybrané ukazatele ze skupiny ukazatelů 

aktivity. Znázorňují, jak je společnost efektivní při využití svých zdrojů. Výsledky 

těchto ukazatelů jsou následně zaznamenány v tabulce 8 a následně aplikovány v grafu 

5 a 6. Doporučené hodnoty jsou rozepsány zvlášť u popisu jednotlivých ukazatelů. 

Vybranými ukazateli jsou v tomto případě doby obratu zásob, pohledávek a závazků a 

obrat celkových aktiv. 

Tab. č.  9: Ukazatele aktivity za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 
Období Obor. 

Průměr Ukazatele aktivity 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv (počet obrátek) 3,31 6,38 5,25 3,93 1,005 

Doba obratu zásob (dny) 41,34 21,48 23,86 30,64 - 

Doba obratu pohledávek (dny) 45,05 15,76 18,40 26,33 - 

Doba obratu závazků (dny) 40,59 25,68 28,30 45,74 - 
  

Obrat celkových aktiv 

 Ukazatel obratu celkových aktiv je v případě společnosti DBC-AG s.r.o. opět 

znepokojující. Výsledky navazují na ukazatel pohotové likvidity. Vyplývá z nich, že i 
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když se společnost v roce 2009 alespoň přiblížila doporučenému intervalu 1,6 až 3, 

v následujících dvou letech se jí tento výsledek nepovedl zopakovat a společnost 

hospodařila s výrazně méně majetkem, než by v danou chvíli potřebovala. Vysoko 

mimo doporučený interval se dostala společnost v roce 2010, kde byl zjištěn nárůst až 

na 6,38. 

Doba obratu zásob 

 Doba obratu zásob jednoduše řečeno udává, za jakou dobu firma prodá své 

zásoby. Jinými slovy udává dobu, po kterou jsou zásoby na skladě a vážou na sebe 

finanční prostředky. Oproti roku 2009, ve které společnost průměrně držela zásoby na 

skladě po dobu 41 dní, se výsledky v následujících dvou letech výrazně snížily na dobu 

okolo 22dní. V posledním sledovaném roce sice tato hodnota vzrostla na zhruba 30 dní, 

nicméně na ucházejícím, celkovém hospodaření se zásobami se tento výsledek 

projevuje jen minimálně. 

Doba obratu pohledávek 

 Tento ukazatel nám v podstatě udává dobu splatnosti pohledávek, jinými slovy jak 

dlouhá je průměrně doba pohledávek, které doposud nebyly uhrazeny. Tento ukazatel je 

velice důležitý pro posouzení solventnosti zákazníků. Výsledné hodnoty mají podobný 

charakter jako předešlá doba obratu zásob. V prvním sledovaném roce 2009 se 

pohybovala na hranici 45 dní. Tato skutečnost byla vyvolaná zvýšeným počtem 

nesolventních zákazníků v době splatnosti, které společnost měla v daném okamžiku. 

Situace se ovšem v následujících letech výrazně zlepšila a téměř všechny zakázky 

společnosti DBC-AG s.r.o. byly hrazeny v rámci doby splatnosti. Mírný nárůst na 26 

dní zaznamenal rok 2012, nicméně v následujícím roce, jak vypovídají interní 

informace, tato hodnota nerostla a nadále se stabilizovala. 

Doba obratu závazků 

 Ukazatel doby obratu závazků je založen na obdobném principu jako doba obratu 

pohledávek. Říká nám tedy, za kolik dní v průměru je schopna firma dostát svým 

závazkům. Firma DBC-AG s.r.o. v tomto případě splňuje i podmínku toho, aby hodnoty 

doby obratu závazků byly vyšší než doby splatnosti pohledávek. Odlišný byl pouze rok 
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2009, ve kterém byla celková situace společnosti pod průměrnými hodnotami a nebyla 

tak schopna včas dostát svým závazkům v návaznosti na předešlý ukazatel. V tomto 

roce dosahovala hodnoty téměř 41 dní. V následujících letech se opět vývoj stabilizoval 

na hodnoty okolo 25 dní a v roce 2012 se dostaly až na hranici 45 dní. Firma v tom 

případě nehradila včas své závazky, nicméně tento fakt byl způsoben odlišnou 

krátkodobou alokací finančních prostředků. 

 

Graf č. 6: Ukazatel aktivity-Obrat celkových aktiv za období 2009-2012 ve dnech 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě hodnot zjištěných výpočtem ukazatelů aktivity) 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2009 2010 2011 2012

Ukazatele aktivity - Obrat celkových 
aktiv 

Obrat celkových aktiv



47 
 

 

Graf č. 7: Ukazatele aktivity-doby obratu vybraných položek za období 2009-2012 ve dnech 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě hodnot zjištěných výpočtem ukazatelů aktivity) 

2.3.4  Ukazatele zadluženosti 

 V této kapitole, zabývající se ukazateli zadluženosti jsou popsány vybrané 

ukazatele tohoto druhu a následně jsou zachyceny v číselném vyjádření v tabulce 9 a 

graficky v grafu 7.  Tyto ukazatele vyjadřují úzký vztah mezi cizími a vlastními zdroji 

financování podniku. Měří také výši zadlužení společnosti, která ovšem nesmí být na 

tak vysoké úrovni, aby ohrozila finanční stabilitu. 

Tab. č.  10: Ukazatele zadluženosti za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 
Období Obor. 

Průměr Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 36,82% 44,87% 40,67% 49,25% 53,46% 

Koeficient samofinancování 62,30% 53,85% 59,10% 49,67% 46,54% 

Úrokové krytí 1,25 0,00 0,00 0,00 - 
 

Celková zadluženost 

 Celková zadluženost udává, jakou část z celkových pasiv tvoři právě dluhy. 

Doporučenými hodnotami jsou ty, které spadají do intervalu mezi 40 až 60%, nicméně 
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tento ukazatel lze porovnávat také s oborovým průměrem, který se ve stavebnictví 

pohybuje okolo 45%. V případě společnosti DBC-AG s.r.o. se zadluženost pohybuje 

okolo doporučených hodnot, jak obecných, tak oborových. V letech 2010 a 2011 

hodnota vrcholila na 45% respektive 41%. V roce 2012 lze navázat na ukazatel doby 

obratu závazků, kde si společnost prodloužila jejich dobu splatnosti a tím ji vznikla 

vyšší zadluženost, než v předešlých letech. 

Koeficient samofinancování 

 Ukazatel koeficientu samofinancování je úzce spojen s předešlým a udává, do 

jaké míry společnost financuje své aktivity z vlastních zdrojů. Společně s celkovou 

zadlužeností by nám výsledek měl udávat hodnotu 100%, tedy hodnotu celkového 

financování. Doporučená hodnota v případě oborového průměru se pohybuje okolo 

55%. Tato hodnota je relativně splněna v letech 2010-2012. V prvním sledovaném roce 

2009 je hodnota ve výši téměř 63% především díky špatné solventnosti zákazníků, kde 

musela sáhnout do svých rezerv a financovat většinu svých aktivit z vlastních zdrojů. 

Úrokové krytí 

 Ukazatel úrokového krytí udává informace o tom, kolikrát dosažený zisk 

převyšuje zaplacené úroky. Doporučené hodnoty by měly být v intervalu 3 až 6. 

V případě společnosti DBC-AG s.r.o., která disponovala bankovním úvěrem pouze 

v roce 2009, výsledná hodnota nespadá do doporučeného intervalu. Zisk tedy pouze 

těsně převyšuje nákladové úroky. V následujících letech žádné nákladové úroky firma 

nevykazovala, a tudíž není nutno ukazatel úrokového krytí zjišťovat. 

 Na následujícím grafu je znázorněno rozložení financování společnosti. Je zde 

zachycen, jak stav samofinancování, tak celkové zadluženosti v procentech. 
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Graf č. 8: Ukazatele zadluženosti za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků zjištěných výpočtem ukazatelů zadluženosti) 

2.4  Analýza provozních ukazatelů 

 Analýza provozních ukazatelů je zaměřena, jak již bylo zmíněno v teoretické 

části, dovnitř společnosti. Opírá se především o tokové veličiny, především výnosy a 

s nimi souvisejícími náklady. V následující tabulce11  jsou zpracovány vybrané 

provozní ukazatele v letech 2009-2012 a to v procentech. Ukazatele byly vybrány na 

základě vhodnosti ke společnosti DBC-AG s.r.o. 

Tab. č.  11: Provozní ukazatele za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 
Období 

Provozní ukazatele 2009 2010 2011 2012 

Nákladovost výnosů (tržeb) 100% 100% 98% 99% 

Materiálová náročnost výnosů 15% 27% 21% 12% 

Vázanost zásob na výnosy 11% 6% 7% 8% 

Struktura nákladů (Odpisy) 2% 1% 2% 2% 

Struktura nákladů (Osobní náklady) 12% 8% 12% 13% 

Struktura nákladů (Finanční náklady) 0,11% 0,06% 0,09% 0,07% 
 

 Z tabulky je patrné, že co se týče nákladovosti výnosů, celkové výnosy byly úplně 

pokryty veškerými náklady. Z toho vyplývá fakt, že společnost byla v prvních 2-3 

sledovaných obdobích ztrátová. Vzhledem k tomu, že společnost je převážně 

poskytovatelem služeb nikoliv výrobním podnikem, ukazatel materiálové náročnosti 
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dosahoval maximální hodnoty 27%, a to v roce 2010. V ukazatelích struktury nákladů je 

možno opět sledovat kolísavý charakter podílů jednotlivých položek nákladů na 

nákladech celkových. Nutno říci, že již ve vertikální analýze výkazu zisku a ztráty bylo 

patrné, že tento většinový podíl na celkových nákladech tvoří výkonová spotřeba. 

 

2.5  Analýza rozdílových ukazatelů 

V této analýze je užito především základních účetních výkazů, které obsahují 

primárně tokové položky. Skupina ukazatelů zpracovaná touto analýzou, především 

čistý pracovní kapitál, je založena na výkazu rozvahy. Jedná se o nejdůležitější 

rozdílový ukazatel. Základem výpočtu je odečtení krátkodobých závazků od skupiny 

položek, kterými jsou zásoby, pohledávky a finanční majetek. Čistý pracovní kapitál je 

tou částí oběžného majetku, který je financován dlouhodobým kapitálem a především 

by měl nabývat kladných hodnot. V praxi platí, že čím vyšší hodnota je, tím lépe. Další 

součástí je ukazatel čistého peněžního majetku. Ten je zastoupen vzorcem, kde jsou, do 

oběžného majetku, přidány ještě krátkodobé pohledávky. Následují další dva, nicméně 

neméně důležité ukazatele, a to rentabilita čistého pracovního kapitálu, která poměřuje 

dosažený zisk právě s čistým pracovním kapitálem. Druhým je ukazatel podílu čistého 

pracovního kapitálu z majetku, který udává, jakou část z průměrných aktiv zaujímá 

právě čistý pracovní kapitál. Oba tyto ukazatele jsou vyjádřeny v procentech. 

V následující tabulce 11 jsou vypočteny výše zmíněné ukazatele v absolutních 

hodnotách v Kč 

Tab. č.  12: Ukazatele analýzy rozdílových a tokových veličin za období 2009-2012 v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 
Období 

Čistý pracovní kapitál/majetek 2009 2010 2011 2012 

ČPK - manažerský 1032000 748000 753000 773000 

ČPM 21500 -205000 96000 57000 

Rentabilita ČPK -1% -2% -2% 6% 

Podíl ČPK z majetku 53% 34% 44% 36% 
 

 Při pohledu na zjištěné hodnoty lze pozorovat u čistého pracovního kapitálu 

klesající charakter s mírným růstem na konci sledovaného období. Po uhrazení 
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veškerých krátkodobých závazků je tedy ve společnosti vázán oběžný majetek ve výši 

téměř 1100 000Kč. Tak tomu bylo v roce 2009. V následujících letech se vývoj ustálil a 

pohyboval se okolo, již zmíněných 750 000Kč. Čistý peněžní majetek se pohyboval ve 

velice nízkých hodnotách a to i se záporným výkyvem v roce 2010 kde tato hodnota 

klesla na -200 000Kč. V následujících letech se tento ukazatel dostal opět do kladných 

hodnot a nabýval tak průměrně výši pod 100Kč. Rentabilita ČPK dosahovala téměř ve 

všech sledovaných obdobích záporných hodnot na maximální hranici -2%. Vzhledem 

k hospodaření se ziskem v roce 2012 se ovšem ukazatel dostal na hodnotu 6%. 

2.6  Analýza soustav ukazatelů 

 Na rozdíl od ukazatelů rozdílových, soustavy ukazatelů shrnují jednu z oblastí 

finanční situace společnosti pomocí jedné určité charakteristiky. Daná charakteristika 

obsahuje vliv většího množství příčin, zatímco poměrové nebo rozdílové ukazatele se 

zaměřují pouze na jednu z nich. V této kapitole jsou popsány výsledky analýzy pomocí 

Altmanovy analýzy a indexu důvěryhodnosti IN05. 

2.6.1  Altmanův index finančního zdraví 

 Altmanův index, jinými slovy indikátor bankrotu, zhodnocuje finanční situaci 

společnosti. Dokáže tak předpovídat relativní finanční krach firmy nebo naopak jeho 

celkovou finanční stabilitu. V následující tabulce 10 jsou zaznamenány výpočty všech 

neznámých obsažených ve vzorci společně s výsledným z-skóre. Následně jsou tyto 

hodnoty aplikovány graficky pomocí spojnicového grafu 8. Při výpočtu byl užit 

původní vzorec vyjádření Prof. Edwardem Altmanem, z důvodu, že společnost není 

obchodovatelná na veřejném trhu. Veškeré neznámé, obsažené ve vzorci, jsou označeny 

písmeny a-e, kde konkrétní význam každé z nich je obsažen v teoretické části této 

práce. 
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Tab. č.  13: Vypočtené hodnoty Altmanova finančního zdraví za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 
Období 

Altmanův index 2009 2010 2011 2012 

a 0,53 0,34 0,44 0,36 

b -0,01 -0,01 -0,01 0,02 

c 0,00 -0,01 -0,10 0,03 

d 2,83 1,84 2,11 1,61 

e 1,24 0,90 1,00 0,77 

Z-skoré 3,56 2,39 2,46 2,28 
 

 

 Graf č. 9: Altmanův index finančního zdraví za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě hodnot vypočtených vzorcem Altmanova indexu) 

 Z výsledků dosažených výpočtem Altmanova z-skóre je patrné, že se společnost 

nachází v tzv. šedé zóně. V roce 2009 dosáhla výsledku 3,56, kde se dal předpokládat 

velice uspokojivý vývoj v následujících letech, nicméně tato hodnota se dále posunula 

opačným směrem a ustálila se na hodnotě okolo 2,4. Lze tak jen těžko společnost 

zařadit do jedné ze skupin finančního zdraví vzhledem k nevyhraněné finanční situaci. 

Nicméně je zřejmé, že pokud si společnost udrží minimálně stejné výsledky a tendence, 

nehrozí žádný brzký úpadek. 
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2.6.2  Index důvěryhodnosti IN05 

 Index IN05 lze označit, z velké části, jako obdobu Altmanova indexu, který se 

taktéž skládá z několika dílčích částí. Jedná se o index hodnotící finanční situaci 

společnosti pomocí jednoho čísla. Jednotlivé části vzorce jsou zaměřeny na specifické 

oblasti obecného finančního řízení. I přes současnou situaci v praxi, nejedná se o 

stoprocentní ukazatel a jeho přesnost se pohybuje okolo 80%. V následující tabulce 11 

jsou opět zapsány hodnoty všech koeficientů, které vzorec obsahuje, v jednotlivých 

sledovaných letech a mimo jiné také výsledné hodnoty indexu IN05. Tyto výsledky jsou 

poté znázorněny graficky pomocí spojnicového grafu 9. 

Tab. č.  14: Vypočtené hodnoty Indexu důvěryhodnosti IN05 za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 
Období 

Index důvěryhodnosti IN05 2009 2010 2011 2012 

a 2,72 2,23 2,46 2,03 

b 1,25 0,00 0,00 0,00 

c 0,02 0,00 -0,09 0,03 

d 1,24 0,91 1,01 0,78 

e 2,45 1,76 2,08 1,74 

IN05 0,95 0,62 0,35 0,69 

 

 

Graf č. 10: Index důvěryhodnosti IN05 za období 2009-2012 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě hodnot vypočtených vzorcem indexu IN05) 

 Výsledky dle analýzy indexu důvěryhodnosti IN05 ukazují, že ve všech 

sledovaných letech se společnost DBC-AG s.r.o. pohybovala v rozmezí, ve kterém je 
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pádný důvod domnívat se o ne příliš uspokojivé finanční situaci. Firma vykazovala 

hodnoty mezi 0,9 až 0,35. Spadá tímto do kategorie, kde je potřeba zvažovat brzký 

úpadek společnosti. Navzdory tomu, výsledky z předchozího Altmanova indexu lze 

hodnotit za výsledky s větší vypovídací schopností. 
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2.7  Syntéza výsledků dosažených finanční analýzou 

 V následující kapitole jsou vyhodnoceny výsledky dosažené výpočtem vybraných 

ukazatelů finanční analýzy. V následující tabulce 14 je vytvořena SWOT analýza se 

základními poznatky, které jsou následně slovně rozvinuty. 

Tab. č.  15: Syntéza silných a slabých stránek finanční analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora na základě výsledků finanční analýzy) 

Silné stránky Slabé stránky 

pravidelná obratovost stálých aktiv špatná solventnost odběratelů 

financování bez nutnosti bankovního úvěru vysoká nákladovost výroby 

pravidelná obratovost ost. movitého majetku špatné nakládání s oběžnými aktivy 

nadprůměrná likvidita podprůměrné výsledky v rámci rentability 

pohotové nakládání se svými závazky 
 vhodné využívání "dodavatelských úvěrů" 
  

 V první řadě je nutno říci, že společnost DBC-AG s.r.o. se nepotýká s žádnými 

značnými problémy, které by ovlivňovaly celkové hospodaření. Klasickým nedostatkem 

jsou pouze drobné vnitropodnikové nedostatky. Záporné hospodaření společnosti bylo 

způsobeno především neschopností společnosti dostát všem svým zakázkám, z důvodu 

počátečního nedostatku materiálu a zásob. Situaci nepodpořila ani hluboká krize 

v oboru stavebnictví, kterou byla firma zasažena.  

 Významným problémem v prvních sledovaných letech byla solventnost 

odběratelům. Společnosti vznikalo nadměrné množství pohledávek po splatnosti, kde 

téměř 40% z nich přesahovalo 180 dní. Tento problém byl ovšem v průběhu let 

následujících odstraněna a procentuální podíl těchto nesplacených pohledávek klesl na 

pouhých 5% z celkové sumy. V rámci závazků je společnost DBC-AG s.r.o. přijatelně 

pohotová. Splácí své závazky převážně v době splatnosti a to do již zmíněné hranice 

180 dní. Ta je stanovena v rámci využití tzv. bezúročného dodavatelského úvěru od 

dodavatelů materiálu. Dodavatelské úvěry jsou poskytovány společnosti na základě 

domluvy a předchozího pravidelného odběru veškerých zásob. Celková likvidita 

společnosti se ve všech sledovaných obdobích pohybovala okolo doporučených hodnot, 

převážně nad jejich hranicí.  
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 Je potřeba zmínit také nakládání se stálými aktivy společnosti. Společnost využívá 

pravidelné obměny vozového parku v rámci odpisového plánu. Každé dva roky, po 

celkovém odepsání vyřazuje automobily a zařazuje do majetku nové. I z tohoto důvodu 

je zde značné kolísání položky stálých aktiv. Co se týče majetku drobného, je taktéž 

vždy po odepsání vyřazen z účetnictví a nahrazen novým.  

 Významným nedostatkem v hospodaření je vysoká hodnota nákladových položek 

ve společnosti DBC-AG s.r.o. Jedná se především o položku výkonové spotřeby, která 

dosahovala vysokých hodnot ve všech sledovaných letech. Důvodem je vysoká 

nákladovost vztažená na zpracování a realizaci projektů. Vzhledem k tomu, že 

společnost využívá převážně outsoursingu. Cena zpracování těchto zakázek je tak 

prohloubena o provizi za realizaci, o kterou jsou nákladové položky tímto navýšeny. 

Kladným aspektem ovšem je, že společnost využívá financování z vlastních zdrojů, 

jinými slovy, nedisponuje jakýmkoliv bankovním úvěrem. Přijala ho pouze v roce 2009, 

kde bylo potřeba zafinancovat nákup nových automobilů z důvodu nedostatku 

finančních prostředků a snahy diverzifikovat kapitál společnosti. 

 Po konzultaci s vedením společnosti DBC-AG s.r.o. bylo navrženo zpracování 

nové dodavatelské sítě. V následující kapitole bude tedy vyřešeno celkové zadávání 

dodavatelských zakázek, návrh na změnu dodavatelů v rámci pořizování zásob a také 

vyhodnocení nových poznatků při zpracování tohoto problému. 
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3 Vlastní návrhy na zlepšení slabých stránek současné 

situace 

 Na základě finanční analýzy zhotovené pro společnost DBC-AG s.r.o. bylo 

zjištěno, že firma nemá žádné výrazné problémy, které by se týkaly ekonomického 

chodu. Její ekonomická situace se v posledním sledovaném období zlepšila. Navzdory 

tomu, finanční analýza poskytla jisté varovné signály, které je nutno zhodnotit a 

aplikovat na ně možná řešení z nich vycházející. V následující kapitole jsou tyto signály 

popsány a jsou formulovány návrhy možných řešení. 

3.1  Nedostatky ekonomické situace a její východiska 

 V předchozí kapitole bylo zjištěno, že vedle špatných výsledků v rámci 

rentability, nejvýraznějším nedostatkem je vysoká nákladovost výroby a zpracování 

poskytovaných služeb. Vysokých hodnot nabývala, ve všech sledovaných letech, 

především položka výkonové spotřeby, která tvořila téměř 80% veškerých nákladů 

společnosti.  

 V rámci návrhové části je tento nedostatek řešen pomocí aplikace základního 

rozhodovacího systému na bázi fuzzy logiky. Ten dokáže na základě vstupních 

parametrů vyhodnotit jednoduché hodnocení v rámci přijetí, či zamítnutí dané 

skutečnosti. V případě společnosti DBC-AG s.r.o. byl vytvořen systém pro vyhodnocení 

parametrů v rámci zadávání realizace zakázek ostatním zprostředkovatelům služeb. 

Tento systém slouží pouze jako pomocný faktor při specifickém výběru s ohledem na 

to, že pro kvalitnější a přesnější posouzení, by musely být vstupní hodnoty a bodování 

parametrů oborově ověřeny a již zmíněné vstupní parametry podrobněji rozpracovány. 

Zvolen byl ten velice základní model (popsaný v následujících podkapitolách) tak, aby 

bylo možno jednoduše a bez jakýchkoliv vedlejších nákladů tento systém aplikovat. 

Následně je taky tento model aplikován na ukázkovém příkladu, který byl i následně 

předveden vedení společnosti.  

 Systém je, jak již bylo zmíněno, vyhotoven především na zadávání zakázek 

zprostředkovateli služeb. Bylo tak rozhodnuto na základě nutnosti společnosti snížit 

výrobní náklady. Vzhledem k dlouholeté spolupráci společnosti DBC-AG s.r.o. se 

zahraničními dodavateli materiálu bylo usouzeno, že jakýkoliv zásah do dodavatelské 
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sítě by sice, na jedné straně, snížil podstatnou část nákladů, nicméně kvalita nabízených 

služeb a zboží by úměrně klesla. Na tento fakt navazuje i dlouholeté působení 

společnosti na místním trhu Pardubického a Královéhradeckého kraje a tím i její 

postavení v rámci kvality. 

3.2  Teoretické základy Fuzzy logiky 

 Nejjednodušší aplikací fuzzy logického modelu je aplikace pomocí programu 

Excel, z otevřeného kancelářského balíku MS Office. Teorie fuzzy logiky a fuzzy 

množin je definována L. Zadehem, který určil atributy, na základě kterých je možno 

rozhodnout, jakou mírou, daný prvek do množiny patří nebo ne. Je definován pomocí 

rozmezí od 0 do 1, kde 0 znamená úplné nečlenství a 1 úplné členství. Jinými slovy, 

fuzzy logika měří teoretickou příslušnost vybraného prvku k množině. Pomocí této 

teoretické aplikace je možno najít řešení případu, který je vytyčen pravidly, určenými 

pro daný případ. Jedná se o metodu, která patří mezi metody, užívány v oblasti 

firemního řízení (Dostál, 2006). 

 Samotná tvorba systému obsahuje, z hlediska fuzzy logiky, tři základní kroky, 

které na sebe úzce navazují. Prvním krokem je tzv. fuzzifikace, kde jsou reálné 

proměnné převedeny na jazykové. Jinými slovy, pokud je zvolen vstupní parametr např. 

kvalita materiálu, jako atributy této proměnné lze zvolit například vysoká, střední, 

nízká. Obvykle se používá tři až sedm těchto atributů vztahující se k jednomu 

vstupnímu parametru. Druhým krokem je tzv. fuzzy inference. V tomto kroku se, 

pomocí pravidel, <Když><Potom> vyhodnocuje stav dané proměnné. Tyto věty jsou 

obsaženy ve všech známých programovacích jazycích, a tudíž také v již zmíněném 

programu MS Excel. Každá jednotlivá kombinace vstupních proměnných, která se 

objevuje v podmínce <Když><Potom>  představuje vždy jedno pravidlo. Pro každé toto 

pravidlo je potřeba určit stupeň hodnoty, jinými slovy jeho váhu ve vzniklém systému. 

Nutno říci, že tyto hodnoty lze snadno v průběhu systému libovolně měnit. Mělo by se 

ovšem dbát na reálné ohodnocení těchto atributů a tím docílit věrohodného zobrazení 

řešení problému. Třetím krokem je defuzifikace. V něm se výsledek předešlých operací 

převádí na reálný výstup. Vyjádření tohoto výstupu je slovní, to proto, aby co 

nejvýstižněji reprezentoval výsledek, vzniklý aplikací fuzzy výpočtu (Dostál, 2006).  
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 Aplikace těchto systémů je různorodá. V rámci řízení společnosti se může jednat 

například o hodnocení investic, výběr vhodného dodavatele nebo systém vytvořený pro 

rozhodování o přijetí bankovního úvěru (Dostál, 2006).  

3.3  Tvorba rozhodovacího systému pro spol. DBC-AG s.r.o. 

 V následující tabulce 16 jsou zachyceny veškeré vstupní proměnné s příslušnými 

atributy, jejichž volba je následně slovně okomentována. 

Tab. č.  16: Vstupní proměnné a atributy 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

Doba zpracování Druh materiálu Kvalita materiálu 

1-3 týdny Int. Nátěrové hmoty Vysoká - certifikovaná 

1-2 měsíce Ext. Nátěrové hmoty Vysoká - necertifikovaná 

3-4 měsíce Omítkářský mat. Kvalitní 

> 5 měsíců Zatepl. Desky Průměrná 

- Podpůrný mat. Podprůměrná 

- - Špatná 

- - - 

Cena zpracování Hospodářská činnost Reference 

< 50 000 Kč >1 000 001 Kč Velmi dobré 

50 000-200 000Kč 1 000 000-0Kč Dobré 

200 000 - 500 000Kč 0- -1 000 000 Kč Neutrální 

500 000 - 1 000 000 Kč < -1 000 001 Kč Špatné 

1 000 000 - 2 000 000 Kč - Velmi špatné 

2 000 000 - 5 000 000 Kč - - 

> 5 000 000 Kč - - 

Doprava materiálu Kvalifikovanost Marže 

Vlastní Renomovaná národní 1-5% 

Za pomocí dopravce Renomovaná regionální 6-8% 

Doprava DBC-AG s.r.o. Renomovaná místní 9-11% 

- Spol. nadnárodního formátu 12-15% 

- FO - živnostník 16-20% 

- - - 

- - - 

 Výše vypsané vstupní proměnné a jejich jednotlivé atributy byly zvoleny na 

základě komunikace s vedením společnosti DBC-AG s.r.o. přičemž zde byla snaha o 

nalezení vzájemné shody tak, aby byl systém co nejvíce věrohodný a zároveň přímo 
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zobrazoval reálné podmínky výběru dodavatele. Výjimkami jsou pouze položky 

hospodářská činnost a cena zpracování. Tyto dva vstupní parametry byly doplněny, aby 

bylo dosaženo při výběru reálnějšího hodnocení a aby tak nevznikal případný nesoulad 

mezi možnou hospodářskou činností a případným zadlužením dodavatele. Jak již bylo 

zmíněno výše, každý vstupní parametr obsahuje minimálně tři atributy. Ty mají podobu, 

jak slovního vyjádření, tak vyjádření číselného. Jako příklady lze uvést například 

vstupní parametr kvalita materiálu nebo požadovaná marže dodavatele. V prvním 

případě jsou atributy vyjádřeny slovně, a to konkrétně jako: vysoká certifikovaná, 

vysoká necertifikovaná, kvalitní, průměrná, podprůměrná a špatná. Nutno připomenout, 

že všechny tyto atributy byly konzultovány s vedením společnosti DBC-AG s.r.o. a 

jejich původ má oborový podklad. V druhém případě, konkrétně číselného vyjádření 

požadované marže dodavatele bylo užito těchto atributů: 1-5%, 6-8%, 9-11%, 12-15%, 

16-20%. Všechny ostatní hodnoty nad maximální hranici byly ze systému vyloučeny, 

protože ve valné většině případů se těchto hodnot nevyužívá. 

 V následující tabulce 17 je vypracována transformační matice daných vstupních 

hodnot a převedena do číselného vyjádření podle toho, jakou váhu daný atribut nabývá 

z hlediska požadavků společnosti. Bodové ohodnocení zde bylo zvoleno 0-50. 

Tab. č.  17: Transformační matice s bodovým ohodnocením vstupních atributů 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

Druh 
materiálu 

Kvalita 
materiálu 

Kvalifikovanost Cena zpracování 

50 50 40 20 

50 50 50 30 

40 40 30 50 

40 30 20 50 

30 10 40 40 

- 0 - 40 

- - - 20 
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Tab. č.  18:Transformační matice s bodovým ohodnocením vstupních atributů 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

Hospodářská 
činnost 

Reference Marže 
Doprava 

materiálu 

50 50 30 50 

30 30 40 10 

20 20 50 30 

10 10 30 - 

- 0 20 - 

 Stejně jako u předešlých, i tyto hodnoty byly zvoleny na základně komunikace 

s vedením společnosti DBC-AG s.r.o. Jedná se o obodování vstupních atributů podle 

preferencí společnosti tak, aby tyto hodnoty věrně vyjadřovaly velikost významu pro 

společnost. 

 Na následujícím obrázku 6 je znázorněn hlavní operační interface rozhodovacího 

systému. Ten je následně okomentován a popsán. 

Obr. č. 7: Interface rozhodovacího systému 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 

Druh zakázky Zateplovací práce

Doba zpracování 1-3 týdny

Druh materiálu Int. Nátěrové hmoty

Kvalita materiálu Vysoká - certifikovaná

Kvalifikovanost Renomovaná národní

Cena zpracování < 50 000 Kč

Hospodářská činnost >1 000 001 Kč

Reference Velmi dobré

Marže 1-5%

Doprava materiálu Vlastní

Vyhodnocení

Rozhodovací systém na zpracování podkladů pro výběrové řízení

V následujících položkách vyberte tu, která nejvíce vyhovuje vašim požadavkům.

Doporučuje se zadat zakázku
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 Základní rozhraní systému je vytvořeno v co nejjednodušší formě, aby bylo 

vzhledově i funkčně příjemné pro uživatele. Nejdůležitějším operátorem je hlavní, 

tmavě rudý panel, obsahující základní vstupní otázky (parametry). Pod nimi obsažené 

atributy jsou aplikovány do rozevírací nabídky, kde je vždy možno zvolit pouze jednu 

z nich. Atributy jsou ve stejném formátu a formě, jako je tomu v předešlých tabulkách. 

Ve spodní části hlavní obrazovky je okno, hodnotící podmínky na základě bodů 

dosažených výpočtem vztahů vstupních proměnných. Hodnotící tabulka je uvedena 

níže. Toto doporučení je také graficky upraveno ve vztahu k výsledku, který byl 

hodnocením dosažen. 

 Doporučení jsou vyjádřena slovně, podle počtu bodů dosažených výpočtem a 

jsou následující: nedoporučuje se zadat zakázku, zvážit přijetí s ohledem na vhodnost 

dodavatele, zvážit přijetí v rámci navýšení kvality služeb a doporučuje se zadat 

zakázku. Poslední možné vyhodnocení je nejpřijatelnější a je vysloveno za předpokladu, 

že bylo dosaženo téměř dokonalé shody mezi nabídkou dodavatele a vedením 

společnosti DBC-AG s.r.o. 

3.4  Aplikace systému na reálný případ 

 Pro praktický příklad byla vytvořena ukázková zakázka, kterou společnost DBC-

AG s.r.o. obdržela na zpracování kompletních natěračských prací fasády rodinného 

domu v Pardubicích. O realizaci se rozhodla společnost vypsat výběrové řízení na 

dodavatele služeb, ze kterého byla vybrána společnost EKO-MAL spol. s.r.o. která 

v posledním roce vykazovala uspokojivých hospodářských výsledků. Vedení DBC-AG 

s.r.o. si ovšem stále nebylo jisto jeho plnohodnotnou vhodností pro tento projekt a proto 

použila výše zmíněný rozhodovací systém pro jeho posouzení. 

 Při detailním pohledu na navrhované požadavky bylo zjištěno, že společnost 

EKO-MAL s.r.o. stanovila dobu realizace nátěrových prací na zhruba 3 týdny. K této 

realizaci bude zapotřebí především materiálu pro exteriérové malby a celková cena 

zpracování byla stanovena na předběžných 370Kč/m
2
. Celková plocha pro realizaci 

prací je přitom zhruba 145m
2
. Celková cena včetně případné rezervy je tedy vypočítána 

na necelých 63 000Kč. Společnost EKO-MAL s.r.o. pracuje s vysoce kvalitním 

materiálem opatřeným potřebnými prodejními certifikáty a její reference jsou taktéž na 
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výborné úrovni. Společnost dlouhodobě působí na regionálním trhu a patří mezi 

renomované v daném odvětví. Marži za zprostředkování služeb pro danou zakázku si 

určila hodnotu 5%. Materiál a veškeré potřebné věci spojené s realizací si společnost 

EKO-MAL s.r.o. realizuje sama.  

 Na následujícím obrázku 8 je znázorněn výsledek vyhodnocený pomocí 

navrženého rozhodovacího systému aplikovaný na nabídku společnosti EKO-MAL 

s.r.o. 

Obr. č. 8: Aplikace reálného případu na rozhodovací systém 

(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 

 

 Z výsledků dosažených aplikací navrhovaných podmínek zakázky do 

rozhodovacího systému je patrné, že společnost DBC-AG s.r.o. byla ujištěna o 

vhodnosti dodavatele služeb EKO-MAL s.r.o. Veškeré požadavky, které tento uchazeč 

navrhl, byly zaneseny do systému a ten vyslovil jasné rozhodnutí na doporučení přijetí 

daného dodavatele. Je tedy správné tvrdit, že systém potvrdil správnost rozhodnutí 

vedení DBC-AG s.r.o. v průběhu výběrového řízení a napomohl tak dosažení jistoty 

v tuto společnost.   

Druh zakázky Exteriérové malby

Doba zpracování 1-3 týdny

Druh materiálu Ext. Nátěrové hmoty

Kvalita materiálu Vysoká - certifikovaná

Kvalifikovanost Renomovaná regionální

Cena zpracování < 50 000 Kč

Hospodářská činnost 1 000 000-0Kč

Reference Velmi dobré

Marže 1-5%

Doprava materiálu Vlastní

Vyhodnocení

Rozhodovací systém na zpracování podkladů pro výběrové řízení

V následujících položkách vyberte tu, která nejvíce vyhovuje vašim požadavkům.

Doporučuje se zadat zakázku
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ZÁVĚR 

 Hlavní cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení celkové finanční situace 

společnosti DBC-AG s.r.o. za pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Ta byla 

zpracována za období 2009-2012 a to na základě teoretických základů zjištěných 

v odborné literatuře a elektronických zdrojích. Nedílnou součástí byly také informace a 

účetní výkazy poskytnuté samotnou společností. Na výsledcích finanční analýzy bylo 

pak postavené návrhové řešení jednoho z vybraných problémů, který vede 

k následnému zlepšení. 

 V první části byly teoreticky popsány vybrané ukazatele finanční analýzy a 

finanční analýza samotná. Zdrojem pro tuto část byla především odborná literatura 

zabývající se touto problematikou. Vedlejšími zdroji byly zdroje elektronické podoby, 

například internetové stránky společnosti a knihy v elektronické podobě. Na základě 

těchto podkladů byla následně vyhotovena horizontální a vertikální analýza aktiv, pasiv 

a výkazu zisku a ztráty, analýza poměrových a rozdílových ukazatelů a analýza soustav 

ukazatelů, konkrétně ukazatel IN05 a Altmanův index finančního zdraví. 

 V části praktické byly předchozí informace užity pro samotné zpracování finanční 

analýzy. Z výsledků bylo patrné zasažení hospodářskou krizí v rámci stavebnictví. 

Hospodářský výsledek se tedy v letech 2009-2011 pohyboval v záporných hodnotách. 

Právě záporný výsledek hospodaření byl základem pro ne příliš dobré výsledky v rámci 

rentability. Výrazný růst zaznamenala společnost DBC-AG s.r.o. v roce 2012, kdy se 

dostala do kladných hodnot v rámci ziskovosti a tím pádem i ukazatele, založené na této 

položce dosahovaly doporučených hodnot.  

 V rámci ostatních ukazatelů, likvidity, aktivity a zadluženosti společnost 

dosahovala převážně doporučených hodnot, když v rámci zadluženosti nedisponovala 

žádným bankovním úvěrem a její financování bylo složeno s poloviny z vlastního a 

poloviny cizího kapitálu. Cizím kapitálem se v tomto případě rozumí tzv. krátkodobé 

dodavatelské úvěry v rámci závazků. Likviditu společnost DBC-AG s.r.o. má na 

doporučené úrovni a to tak, že ve všech třech typech, až na mírné kolísání, dosahovala 

předepsaných hodnot a neměla tak s likviditou žádné výrazné problémy. Především 

z ukazatelů aktivity plynuly signály, které vedly k následným návrhům řešení. 
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Společnost sice dlouhodobě splňuje obratovost dlouhodobého a krátkodobého majetku, 

nicméně, v rámci majetku oběžného nastaly mírné potíže. Firma nebyla schopna 

dostatečně dobře určit výši naskladněného materiálu a zásob a z toho plynuly problémy 

v rámci jejich obratovosti. Trend obratovosti byl kolísavý, když nejdříve disponovala 

příliš malým množstvím zásob a nebyla tak schopna pokrýt všechny zakázky, následně 

naskladnila větší množství, nicméně i to se ukázalo, jako špatný krok. Následně 

společnost tento trend ustálila a ustanovila si ideální množství zásob, které dokáže plně 

pokrýt celou poptávku po jejich službách. 

 Analýzou soustav ukazatelů a to indexu IN05 a Altmanova indexu bylo 

posouzeno samotné finanční zdraví. I když po výsledcích tzv. Z-skóre bylo dobré tvrdit, 

že se společnost nachází v šedé zóně a šlo tak pouze říci, že v následujících obdobích 

nehrozí větší finanční potíže, výsledky indexu IN05 tento fakt vyvrátily. Pomocí 

druhého zmíněného vyšly výsledky takové, že společnost DBC-AG s.r.o. se nachází ve 

špatné finanční situaci a hrozí ji tak brzký úpadek. Toto tvrzení lze ovšem velmi snadno 

zmírnit tím, že vypovídací schopnost indexu IN05 je slabší, než je tomu u indexu 

Altmanova. Druhým faktorem je také to, že každý z indexů pracuje s jinou formou 

ukazatelů, tudíž lze tvrdit, i díky interním informacím ze společnosti, že společnost se 

nenachází v zóně úpadku, nicméně její tržní hodnota a finanční zdraví je opět na 

přijatelné úrovni. 

 V poslední části bakalářské práce byl vyhotoven návrh na řešení vybraného 

problému. Tím bylo určeno vypracování návrhového rozhodovacího systému na výběr 

dodavatele služeb v rámci outsourcingu. Bylo tak zvoleno, protože společnost nutně 

potřebovala, ke zlepšení hospodaření, snížit alespoň část nákladů, které se zapříčinily o 

špatné hospodářské výsledky v předchozích obdobích. Bylo by nevhodné zasahovat od 

sféry snížení nákladů v rámci dodávaného materiálu a zásob, vzhledem k dlouhodobé 

spolupráci společnosti s kvalitními, renomovanými výrobci. Snížení nákladů na úkor 

kvality by bylo tedy nežádoucím faktorem.  

 Vytvořený rozhodovací systém byl vytvořen na bázi fuzzy logiky a jejich 

teoretických východisek. Na základě vhodně zvolených vstupních proměnných a jejich 

jednotlivých atributů lze tak, po zadání návrhu, vyhodnotit, zda je daná nabídka vhodná 

k přijetí nebo nikoliv. Tento systém byl pak aplikován na ukázkový praktický příklad, 
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pro který byla zvolena společnost EKO-MAL s.r.o. Z vzešlého výsledku bylo následně 

vysloveno doporučení nabídku na zpracování přijmout. Společnost tak splňovala 

požadavky nastavené bodovým ohodnocením jednotlivých atributů. 

 Na základě celkového vyhodnocení finanční analýzy lze říci, že se společnost 

DBC-AG s.r.o. potýká pouze s menšími, dílčími problémy, nicméně jeho celková 

finanční situace je na přijatelné úrovni a lze ji v současné době považovat za 

prosperující a konkurenceschopnou.  
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