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Abstrakt 

Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti XY a to v období 2009 – 2012 

pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Práce také obsahuje návrhy řešení 

zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace společnosti. 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis analyses the financial situation of company XY within the years 

2009 – 2012 by selected indicators of the financial analysis. Thesis also includes 

proposals of solution for identified problems which should result in improvement of the 

financial situation of the company. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku finanční analýzy, která je jedním 

z nástrojů finančního řízení podniků. V dnešní době zpracovává finanční analýzu téměř 

každý prosperující podnik, který usiluje o udržení stabilní situace na trhu, či o její 

zlepšování. Společnost by měla dobře znát rentabilitu, solventnost a likviditu, aby se 

mohla správně rozhodovat, či na základě zjištěných výsledků těchto ukazatelů, 

navrhovat opatření na zlepšení finanční situace. Základním zdrojem pro zpracování 

finanční analýzy jsou tyto účetní výkazy – výkaz zisku a ztráty, rozvaha a přehled o 

peněžních tocích. 

 

Pro zpracování bakalářské práci jsem si vybrala společnost XY s.r.o. (název byl 

změněn) která podniká v oblasti stavebnictví a sídlí v Brně. Společnost spadá svou 

velikostí mezi malé firmy, ale na trhu působí již 20 let a má tak svůj okruh zákazníků, 

kteří jejich služeb využívají. 

 

V první části bakalářské práce blíže představím společnost XY s.r.o., kde se zaměřím na 

její charakteristiku, historii, poskytované služby. Dále představím vizi a poslání 

společnosti a rozeberu SWOT analýzu. Ve druhé části se bubu zabývat teoretickými 

východisky, které úzce souvisí s procesem finanční analýzy, kde se budu konkrétně 

zabývat podstatou finanční analýzy, jaké jsou její zdroje informací a popíšu její metody. 

Třetí, tedy hlavní část bakalářské práce, bude věnována už samotné finanční analýze 

podniku XY s.r.o., zde se zaměřím především na výpočty ukazatelů, které poslouží jako 

podklad pro návrhy na zlepšení finanční situace podniku. 
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1 CÍLE PRÁCE A POUŽITÉ METODY 

Finanční analýza je velmi důležitá pro všechny společnosti. Podniky na základě 

finanční analýzy mohou identifikovat problém a najít tak vhodná řešení pro jeho 

odstranění.  

 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti XY s.r.o. a na základě 

provedené finanční analýzy navrhnou opatření či návrhy na zlepšení její finanční 

situace. Abych dospěla k tomuto cíli, využiji zvolené metody finanční analýzy, které 

jsou konkrétně popsány v teoretické části. Jedná se o horizontální a vertikální analýzu, 

analýzu poměrových ukazatelů a vybrané bankrotní modely. Zdrojem informací jsou 

účetní výkazy a doplňující informace poskytnuté managementem společnosti. Z 

účetních výkazů, budou zjištěné údaje dosazené do zvolených vzorců a výsledky pak 

porovnány s doporučenými hodnotami. 

 

Tato práce se skládá ze tří částí. První část se bude zabývat charakteristikou společnosti, 

oblastí podnikání, organizační strukturou apod. Druhá část bude soustředěna na 

teoretická východiska, která jsou nezbytná pro sestavení finanční analýzy. Poslední část 

bude zaměřena na tzv. praktickou část, kde bude provedena samotná finanční analýza. 

 

1.1 Charakteristika společnosti XY s.r.o. 

Datum zápisu:     7. Dubna 1993  

Obchodní firma:     XY s.r.o. 

Právní forma:     Společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání:  výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování 
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Základní kapitál:     150 000,- Kč 

Splaceno:      150 000,- Kč  

 

 

 

Obrázek 1 Areál společnosti 

(Zdroj: interní dokumentace společnosti) 

 

1.1.1 Historie společnosti 

Společnost XY s.r.o. vznikla v roce 1990 jako sdružení fyzických osob, jehož 

zakladateli byli bývalí pracovníci státního podniku Ingstav Brno.  

 

Zkušenosti a tradice zůstaly v novém sdružení zachovány specializováním se především 

na výstavbu vodohospodářských děl a průmyslových staveb. V roce 1993 se sdružení 

fyzických osob přetransformovalo ve společnost s ručením omezeným XY s.r.o. a 

předmět činnosti podniku se rozšířil o obchodní činnost, inženýrskou a poradenskou 

činnost ve stavebnictví a o stavby občanského charakteru. Výstavba inženýrských sítí, 
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komunikací, zpevněných ploch, a rekonstrukce stavebních objektů zůstala v původním 

rozsahu.  

 

Společnost tedy vznikla zápisem do OR 7. 4. 1993. Jedná se o společnost s ručením 

omezeným. Byla založena dvěma společníky na základě společenské smlouvy. V 

průběhu trvání společnosti se složení majitelů firmy měnilo a k dnešnímu dni již 

společnost vlastní pouze jeden majitel, který je zároveň jednatelem. Také místo 

podnikání se v průběhu let měnilo v souvislosti s potřebami společnosti. Do r. 1995 

měla společnost kanceláře a stavební dvůr. V roce 1995 se společnost rozrostla, zvýšil 

se objem prací, přibyly základní prostředky (auta, stroje pro zemní práce,…) a bylo 

nutné zbudovat dílny na údržbu a opravu těchto prostředků, sklady na uložení materiálu 

nutného k výstavbě. Proto se vedení společnosti rozhodlo zbudovat novou provozovnu, 

která by splňovala všechny tyto požadavky. Na základě tohoto rozhodnutí vznikla nová 

provozovna s dobrým technickým a ekonomickým zázemím, kterou společnost využívá 

dodnes. Společnost tedy sídlí v areálu s velmi dobrou dostupností, včetně příjezdu pro 

větší mechanizaci a dopravu. 

 

V průběhu let se firma věnovala také obchodní činnosti, prodeji stavebního materiálu a 

později i zcela odlišnému sortimentu – prodeji autodoplňků a autodílů, obě tyto činnosti 

postupně opustila a nyní se věnuje výhradně jen stavební činnosti. Společnost působí na 

trhu již 17 let a za tuto dobu si vytvořila okruh zákazníků, kteří její služby opakovaně 

vyhledávají. Spektrum nabídky je velmi široké, avšak omezeno výrobními kapacitami 

firmy.  

 

Co se týče kvality provedených prací, je zárukou vysoká odbornost (dozor staveb je 

zajišťován pracovníkem s autorizací) a firma je také držitelem certifikátu ČSN EN ISO 

9001:2009. 
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1.1.2 Vize a poslání společnosti 

S vývojem po r. 1989 se podniky dostaly do zcela nové situace. Společnosti se ocitly v 

náročných podmínkách tržního hospodářství, pro většinu v prostředí neznámém, kde 

začala platit jiná pravidla a postupy, než na jaké byla společnost zvyklá. Úspěšný rozvoj 

podniku v tržní ekonomice klade vysoké nároky na rozhodování, na vytvoření 

podnikové rozvojové strategie. 

 

Vizí společnosti XY s.r.o. je být úspěšnou a uznávanou společností, odpovědně 

podnikající v oblastech obchodu a služeb, které mají přímou návaznost na stavebnictví. 

Prioritou je také vytvoření vysoce výkonného kolektivu kvalifikovaných pracovníků s 

pocitem sounáležitosti s podnikem.  

 

Hlavním cílem společnosti je trvalé a stabilní zvyšování tržní hodnoty společnosti 

dosahované dokonalým uspokojováním potřeb zákazníků. Společnost XY s.r.o. usiluje 

o to, aby byla vnímána jako spolehlivý, stabilní a perspektivní partner. Toho chce 

dosahovat tak, že zákazníkům nabízí komplexní řešení jejich stavebních potřeb a pomoc 

při realizaci stavby. Podnik chce svých cílů dosahovat vždy v souladu se zájmy celé 

společnosti a s maximálním ohledem na obyvatele, životní prostředí a také vlastní 

zaměstnance.  

 

Společnost spolupracuje s takovými zákazníky, kteří sdílí podobné hodnoty a nechá se 

tak řídit jejich potřebami. Vždy zákazníkům pomáhá s výběrem pro ně nejvhodnějších 

materiálů a technologií, na cestě k uskutečnění jejich stavebních projektů. Nabízí jim 

proto ne jen izolované výrobky či služby, ale i řešení. Usiluje o to, aby dokázala 

poskytnout zákazníkovi možnost svobodně vybírat ze široké škály možných řešení 

nabízejících se na stavebním trhu. Společnost chce všem zákazníkům umožnit, aby si 

sami zvolili řešení, které se nejvíce blíží jejich představě o kvalitě a ceně. 

 

Společnost také pečuje o rozvoj svých zaměstnanců a dbá na to, aby byli vždy na 

vysoké lidské a odborné úrovni, způsobilí k naplnění záměru důsledně a dlouhodobě 
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pomáhat zákazníkům. Společnost působí v souladu se zákony a etikou podnikání, 

ohleduplné k životnímu prostředí a je založeno na rovnocenném a vzájemně výhodném 

vztahu.  

1.1.3 Poskytované služby 

Hlavní činností společnosti uvedené v obchodním rejstříku je provádění staveb, jejích 

změn a odstraňování. A dále výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona.  

Provádění staveb  

Hlavní, nosná činnost společnosti je provádění staveb, menšího i většího rozsahu. Touto 

činností se firma zabývá již od r. 1993 a provedené práce jsou různého typu.  

- výstavba obytných objektů           

- výstavba provozních objektů          

- vestavby, nástavby a přístavby: např. střešní nástavby, bytové jednotky aj. 

Rekonstrukce a opravy  

Druhou činností, kterou se firma zabývá a která bezprostředně souvisí se stavěním, jsou 

opravy a rekonstrukce. Zde se jedná o práce menšího rozsahu. 

Prodej autodoplňků  

Při pokusu rozložit rizika podnikání, zbudovala společnost v areálu prodejnu a začala 

podnikat ve zcela jiném oboru, a to prodeji automobilových doplňků. Tato činnost však 

nebyla pro společnost perspektivní a proto se vedení společnosti rozhodlo ji ukončit.  

Pronájem prostor  

Poslední činností společnosti, je pronájem volných kanceláří a části pozemku jiným 

subjektům. Tato činnost představuje pro společnost trvalý zdroj příjmu, jehož výše se 

mění pouze v návaznosti na roční inflaci, a tudíž se míra zisku prakticky nemění. 

1.1.4 Organizační struktura 

Podnik svou velikostí spadá do kategorie malých firem, a proto je organizační diagram 

menšího charakteru. Majitel zastává hned několik funkcí, je zároveň jednatelem 
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společnosti, technickým i obchodním ředitele. Na další pozici je funkce ekonoma, který 

zastává veškerou administrativu a ekonomické řízení společnosti. Poslední funkci tvoří 

zaměstnanci nižších pozic, jako jsou dělníci, údržba a úklid. 

 

 

 

 

1.1.5 SWOT analýza 

Hodnocení silných stránek 

Silnou stránkou společnosti je nesporně její dlouholeté působení na trhu, na kterém 

působí již 20 let a za tuto dobu si vytvořila okruh zákazníků, kteří její služby 

vyhledávají. Firma zákazníkům vždy pomáhá s výběrem pro ně nejvhodnějších 

materiálů a technologií, na jejich cestě k uskutečnění jejich stavebních projektů. 

Společnost drží krok s nejnovějšími stavebními technologiemi a aktivně je uvádí na trh. 

Hodnocení slabých stránek 

Slabou stránkou společnosti je nedostatečná organizační struktura. V čele podniku 

figuruje pouze jedna osoba a ve chvíli kdy by se firma rozrostla a přibyl by větší objem 

zakázek, společnost by nebyla schopná za těchto podmínek dále fungovat. Další slabou 

stránkou společnosti je marketing a reklama. Společnost do této oblasti neinvestuje a 

přichází tak o potenciální zákazníky. Jediným způsobem, jak se o společnosti mohou 

Jednatel/Ředitel 

Dělník  

Úklid/Údržba  

Ekonom 

Obrázek 2 Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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zákazníci dozvědět bližší informace, jsou pouze internetové stránky, které však 

nedosahují dostatečné úrovně z hlediska jejich provedení. 

Příležitosti 

Firma doposud nevyužila žádné dotace jak ze státních fondů, tak z fondů Evropské 

Unie. Protože se společnost ve stavebnictví zaměřuje na všechny oblasti stavařiny, 

příležitostí by bylo zaměřit se více na jednu oblast, na nové technologie, jako jsou 

například v dnešní době poptávané dřevostavby. Právě na pořízení nových technologií 

je možno využít dotací z fondů Evropské Unie. Neopomenutelnou příležitostí je pro 

společnost také developerská činnost, která spočívá v nakoupení pozemků pro výstavbu 

bytových i nebytových prostor, jimiž jsou například rodinné domy, či provozní areály. 

Hrozby 

Největší hrozbou společnosti XY s.r.o., je špatná platební morálka. Jakmile se zákazník 

(investor) s platbou opozdí, naruší se tím finanční tok podniku. Hrozbou pro stavební 

firmu, je také zimní období a klimatické podmínky. V tomto období dochází ke snížení 

objemu zakázek a ke ztížení podmínek jejich realizace. Hrozbou je také nedostatek 

kvalifikovaných řemeslníků a diverzita pracovní síly. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Předmět finanční analýzy 

Aby mohl být podnik úspěšný, musí rozvinout své schopnosti, dodávat nové výkony, 

učit se novým dovednostem, naučit se prodávat tam, kde jeho konkurenti neuspěli a být 

prospěšný. Musí znát příčiny úspěšnosti a neúspěšnosti podnikání, tak aby mohl včas 

ovlivnit faktory, které by vedli k jeho prosperitě. Nástrojem diagnózy ekonomických 

systémů je finanční analýza, která může nejen odhalovat působení ekonomických i 

neekonomických faktorů, ale i odhadovat budoucí rozvoj. (SEDLÁČEK, 2009) 

 

Finanční analýza podniku je brána jako metoda hodnocení finančního hospodaření 

podniku, při níž se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, 

kvantifikují se mezi nimi, nalézají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich 

vývoj. Tímto se zvyšuje vypovídající schopnost zpracovávaných dat a zvyšuje se také 

jejich informační hodnota. 

 

Finanční analýza je orientována na identifikaci problémů, slabých a silných stránek 

hlavně hodnotových procesů podniku. Informace dosažené pomocí finanční analýzy 

umožňují dospět k daným závěrům o celkovém hospodaření a finanční situace podniku, 

zobrazují podklad pro rozhodování jeho managementu. Může jít i o jednotlivý pohled, 

kdy je analýze podrobena pouze daná část finančního hospodaření podniku. 

Cílem finanční analýzy podniku zpravidla bývá: 

 Odhadnutí vlivu vnějšího a vnitřního prostředí podniku, 

 Analýza existujícího vývoje podniku, 

 Porovnání výsledků analýzy v prostoru, 

 Analýza vztahů mezi ukazateli, 

 Poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

 Analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

 Interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku 

(SEDLÁČEK, 2009). 
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2.1.1 Uživatelé 

Uživatelé finanční analýzy se rozdělují dle základního členění, na uživatele interní a 

externí. 

K interním uživatelům se řadí:  a) manažeři 

     b) odboráři 

     c) zaměstnanci 

Manažeři jsou motivováni, jelikož výsledky finanční analýzy do značné míry 

vypovídají o jejich schopnosti vést a řídit podnik. 

Odboráři mohou, pokud je příznivá finanční situace podniku, lépe vyjednávat 

s vedením ohledně mezd. 

Zaměstnanci v případě nepříznivých ekonomických výsledků mohou zvažovat, zda za 

zvýšením svých sociálních jistot by neměli jít pracovat raději ke konkurenci 

(KISLINGEROVÁ a kol., 2004). 

 

K externím uživatelům se řadí:  a) investoři 

     b) banky a jiní věřitelé 

     c) stát a jeho orgány 

     d) obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé) 

     e) manažeři, konkurence, apod.  

(KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010) 

Investoři řeší otázku, zda do dané společnosti kapitálově vstoupit ať už nákupem 

majetkových cenných papírů, či nákupem dlužných cenných papírů, tedy proto 

využívají výsledky finanční analýzy. Jelikož čím nižší má podnik likviditu, solventnost, 

zisk, obrat apod., tím vyšší úrok, respektive dividendu investoři vyžadují.  

Banky a jiní věřitelé se soustředí na podobné skutečnosti jako investoři, a dále se banky 

zaměřují také na udělený rating pro podnikové dluhopisy. 
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Stát a jeho orgány kontroluje pomocí výsledků finanční analýzy, zda společnost dostála 

svým zákonným povinnostem či společnost správně použila přidělené státní dotace na 

výzkum, vědu apod. citace 

Obchodní partneři se soustředí nejvíce na likviditu, solventnost a zadluženost.  

Konkurence může použít výsledky finanční analýzy, aby změnila svůj způsob 

strategického či operativního řízení. (KISLINGEROVÁ a kol., 2004) 

 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Zdroje informací pro finanční analýzu můžeme rozdělit na externí informace a interní 

informace (KOVANICOVÁ a kol., 2003). 

2.2.1 Externí informace 

Externí informace, jsou informace týkající se vnějšího prostředí podniku. Jsou to 

například informace z analýz národního hospodářství, mezinárodních analýz nebo 

odvětvových analýz, dále také informace plynoucí z oficiálních statistik či burzovní 

informace. Máme také tzv. nefinanční informace, které jsou např. postavení na trhu, 

opatření vlády, kvalita managementu, konkurence apod. 

2.2.2 Interní informace 

Informace interní se týkají přímo samotného analyzovaného podniku. Většinou se stává, 

že všechny tyto interní informace nebývají veřejně dostupné. K těm co veřejně dostupné 

jsou, patří data z účetní závěrky, která zahrnuje, rozvahu, přehled o peněžních tocích, 

výkaz zisku a ztráty a přehled o změnách vlastního kapitálu. Dále lze také použít 

informace například z vnitropodnikového účetnictví, podklady z úseku mezd a práce, 

podnikové statistiky, směrnice podniku (KOVANICOVÁ a kol., 2003). 
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2.2.2.1 Rozvaha 

Uvádí v peněžním vyjádření jednotlivé položky aktiv a pasiv, zaznamenává stav 

majetku v podniku a zdrojů jeho krytí ke zvolenému danému časovému okamžiku, 

zpravidla k poslednímu dni účetního období. 

 Aktiva se člení na dlouhodobý majetek a krátkodobý oběžný majetek, respektuje 

jejich postavení v reprodukčním procesu, to znamená, že stálá aktiva si zachovávají 

svoji původní podobu v průběhu několika reprodukčních cyklů, odepisují se a svoji 

hodnotu přenáší postupně do hodnoty produkce, a oběžná aktiva přeměňují svoji 

podobu hned několikrát v průběhu jednoho reprodukčního cyklu a přechází do spotřeby 

jednorázově.  

Majetek dlouhodobý, u kterého je doba využitelnosti delší než jeden rok se v rozvaze 

uvádí jako: dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý 

finanční. 

Majetek krátkodobý, u kterého je doba využitelnosti do jednoho roku, je v rozvaze 

uveden jako: oběžná aktiva – zásoby, pohledávky, finanční majetek, časové rozlišení v 

aktivech 

 Pasiva se člení podle jejich původu, či podle závazkového charakteru: 

- vlastní pasiva neboli vlastní kapitál. 

- cizí pasiva neboli cizí zdroje. 

 Dále se pasiva člení podle časového hlediska:  

  - krátkodobá pasiva (splatnost závazků do jednoho roku). 

- dlouhodobá pasiva (splatnost závazků nad jeden rok a také sem patří 

rezervy). 

Vlastní kapitál jsou vlastní zdroje, které byly vytvořeny vlastní hospodářskou činností, 

nebo byly do podnikání vloženy. Součástí vlastního kapitálu je: základní kapitál, 

kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let, výsledek 

hospodaření běžného účetního období, zadržený zisk. 

Cizí zdroje tvoří: rezervy, dluhy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, krátkodobé 

bankovní úvěry, časové rozlišení v pasivech (GRÜNWALD, HOLEČKOVÁ, 2009). 
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Možná úskalí při analýze rozvahy 

Nejzásadnější problém analýzy rozvahy je, že charakterizuje stav na základě 

historických cen, z čehož plynou další úskalí z hlediska vypovídací schopnosti dat: 

 Informuje o stavu hodnot v ní obsažených k danému okamžiku, nemůže 

poskytnout informace o dynamice podniku, 

 Nezabývá se časovou hodnotou peněz, nezachycuje přesně současnou hodnotu 

aktiv a pasiv, jelikož nepracuje s vlivy vnějších faktorů, které mohou velmi 

výrazně ovlivnit některé položky rozvahy, 

 K zjištění reálné hodnoty některých položek musí být použito odhadu 

(RŮČKOVÁ, 2010). 

2.2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty udává konkrétně, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se 

podílely na vytváření výsledku hospodaření běžného období, který je potom v rozvaze 

zobrazen jako jediný údaj. Je potřebný k posouzení schopnosti společnosti zhodnocovat 

vložený kapitál. Z ekonomických ukazatelů má výsledek hospodaření, tedy zisk nebo 

ztráta jasnou prioritu. Informace, které jsou získané z výkazu zisku a ztráty lze 

bezprostředně použít pro rozbor výsledku hospodaření společnosti, hlavně pro výpočet 

různých ukazatelů rentability. Pro finanční analýzu mají největší váhu výnosy, tržby, 

provozní výsledek hospodaření, nákladové úroky a výsledek hospodaření za běžnou 

činnost (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ 2010). 

2.2.2.3 Přehled o peněžních tocích 

Peněžní toky se člení na: 

- provozní činnost – to je základní výdělečná činnost společnosti, a slouží 

základnímu podnikatelskému účelu. 

- investiční činnost – pořízení a následné vyřazení dlouhodobého majetku z titulu 

prodeje. 

- finanční činnost – vede ke změnám ve výši a struktuře dlouhodobých závazků 

a vlastního kapitálu (GRÜNWALD, HOLEČKOVÁ, 2009). 
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2.2.2.4 Příloha k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce je nedílnou součástí účetní závěrky. Informace které obsahuje, 

nenalezneme ani v rozvaze, ani ve výkazu zisku a ztráty. Přispívá k objasnění 

skutečností, které jsou důležité z pohledu externích uživatelů účetní závěrky, aby si 

mohla udělat správný úsudek o finanční situaci a výsledcích hospodaření společnosti, 

provést porovnání s minulostí a odhadnout možný budoucí vývoj. 

Příloha účetní závěrky může využít informace také vnitropodnikového charakteru, 

informace od finančních analytiků a manažerů. Také může získávat informace z 

oficiálních podnikových statistik, podnikových plánů a dalších (MRKVIČKA, KOLÁŘ, 

2006). 

 Příloha vysvětluje a doplňuje informace, které jsou obsažené ve výkazu zisku a 

ztráty a v rozvaze. Každá významná položka si zaslouží vysvětlení, pokud je to důležité 

pro analýzu a pro hodnocení výkonnosti a finanční pozice, pokud taková informace 

neplyne přímo z výkazu.  

V příloze jsou zejména: 

 Informace o využitých účetních metodách, obecných účetních zásadách, 

způsobech oceňování a odpisování, 

 Informace o dlouhodobém hmotném majetku, pořízeném formou finančního 

pronájmu, u kterého se uvádí součet splátek nájemného za celou dobu trvání 

nájmu, uhrazené splátky a budoucí splátky do roka a po roce, a jiné 

(GRÜNWALD, HOLEČKOVÁ, 2009). 

2.2.2.5 Výroční zpráva 

S výroční zprávou bychom se měli seznámit, nejlépe ještě před zahájením finančně-

analytických výpočtů.  

 

Výroční zpráva je upravována podle § 21 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a 

obsahuje povinně tyto informace: 

 O předešlém vývoji činnosti účetní jednotky a jejím postavení (minimálně za 

dvě bezprostředně předcházející období) 
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 Informace o podmínkách či situacích, které nastali na konci rozvahového dne 

 O očekávaném vývoji činnosti účetní jednotky 

 O výdajích spojených s činností v oblasti výzkumu a vývoje 

 O pořízení vlastních akcií 

 Účetní závěrku včetně výroku auditora, účetní závěrky za (bezprostředně) 

předcházející dvě účetní období 

 Zda má účetní jednotka organizační složku v zahraničí (GRÜNWALD, 

HOLEČKOVÁ, 2009). 

 

2.3 Metody finanční analýzy 

Finanční analýzu sestavujeme v zásadě pomocí dvou skupin metod. Skupinou první 

jsou metody elementární analýzy, touto metodou jsou sledovány rozdílové ukazatele, 

absolutní ukazatele a poměrové ukazatele. Dále pak máme metody vyšší, použití těchto 

metod je založeno především na hlubších statistických a matematických znalostech a 

také na kvalitním softwarovém vybavení. Těchto metod se v běžné praxi nevyužívá, 

převážně se jimi zabývají specializované podniky (PETŘÍK, 2005). 

V klasické finanční analýze se používá metoda, která obsahuje dvě navzájem propojené 

části:  

2.3.1 Kvalitativní finanční analýza 

o Tato metoda je založena na znalostech vzájemných souvislostí mezi 

ekonomickými a mimoekonomickými jevy a na zkušenostech specialistů. 

Východiskem je většinou identifikace prostředí, kde se podnik nachází 

(SEDLÁČEK, 2009). 

2.3.2 Kvantitativní analýza 

o U této metody se používají matematické, statistické a algoritmické metody, které 

slouží ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat, ze kterých následně 

posoudíme výsledky (SEDLÁČEK, 2009). 
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o Pro co nejpřesnější interpretaci výsledků je důležitým faktorem je množství 

informací a délka doby, za kterou za kterou je podnik posuzován 

(KISLINGEROVÁ, 2010)  

2.3.2.1 Absolutní ukazatele 

Tyto ukazatele vycházejí přímo z posuzování hodnot jednotlivých položek základních 

účetních výkazů. Toto je však poměrně omezené, jelikož tento přístup nezpracovává 

žádnou matematickou metodu (RŮČKOVÁ, 2008) 

 

 Horizontální analýza 

Horizontální analýza porovnává změny ukazatelů v časové řadě, údaje důležité pro tuto 

analýzu najdeme v účetních výkazech a výročních zprávách. Zde zjišťujeme změny 

absolutních hodnot, a také procentní změny. Tyto změny jednotlivých položek účetních 

výkazů sledujeme po řádcích, horizontálně. 

  

                                       

          
                   

           
 

 

 Vertikální analýza 

U vertikální analýzy posuzujeme jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. 

strukturu aktiv a pasiv společnosti. Z této struktury vyplívá, jaké je složení 

hospodářských prostředků důležitých pro výrobní a obchodní aktivity společnosti, a 

jaké zdroje byly použity. Ekonomická stabilita společnosti závisí na vytváření a 

udržování rovnovážného stavu majetku a kapitálu. Název vertikální analýza vznikla tak, 

že se při procentním vyjádření jednotlivých položek postupuje v jednotlivých letech 

odshora dolů ve sloupcích (SEDLÁČEK, 2011). 

    
  
∑  
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2.3.2.2 Analýza cash flow 

Analýza cash flow vychází z příjmů, výdajů a stavu hotovosti za určité období. Podnik 

potřebuje ke každodennímu fungování dostatek hotovosti, pokud má nedostatek, pak to 

může mít významný vliv na jeho existenci. Z výše uvedeného vyplývá, že je cash flow 

velmi významný ukazatel úspěšnosti společnosti. (KISLINGEROVA, HNILICA, 2008). 

„Pojmem peněžní tok (cash flow, resp. Cashflow) se používá v několika významech a 

časových dimenzích. V dimenzi statické je to číslo – „volná zásoba“ peněz, které má 

subjekt (podnik nebo člověk) v daném časovém okamžiku k dispozici. Z hlediska 

investora je cash flow očekávaný budoucí (diskontovaný) příjem z nějaké investice“ 

(BLÁHA, JINDŘICHOVSKÁ, 1995, s. 44). 

2.3.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Tyto ukazatele jsou označovány jako fondy finančních prostředků (finanční fondy). 

Určité stavové ukazatele vyjadřující aktiva nebo pasiva jsou chápany jako fond, nebo 

jako rozdíl mezi součtem určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek 

krátkodobých pasiv (SEDLÁČEK, 2011). 

Mezi rozdílové ukazatele řadíme: 

- Čistý pracovní kapitál 

- Čisté pohotové prostředky 

- Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

 Čistý pracovní kapitál (patří pod rozdílové ukazatele) 

Je to nejčastěji užívaný ukazatel, který se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými 

oběžnými aktivy (OA) a celkovými krátkodobými dluhy. Tyto dluhy mohou být 

vymezeny od splatnosti 1 rok až po 3měsíční splatnost. Na solventnost společnosti má 

vliv rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy. Aby byl podnik likvidní mel 

by být přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými dluhy. 
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 Čisté pohotové prostředky 

Pro sledování okamžité likvidity se využívá čistý peněžní fond, který představuje rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Pokud je do 

pohotových peněžních prostředků zahrnuta pouze hotovost a peníze na běžných účtech, 

vyjadřuje tak fond nejvyšší stupeň likvidity. 

                         

                                                     

 Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

Je to optimální cesta mezi oběma víše zmíněnými rozdílovými ukazateli likvidity. Ve 

výpočtu se neberou v potaz zásoby z OA i nelikvidní pohledávky a od takto upravených 

aktiv se odečtou krátkodobé závazky (SEDLÁČEK, 2011). 

                                        

 (                    )                     

V souvislosti s finanční analýzou rozlišujeme tři nejzákladnější kategorie zisku: 

 EBIT – zisk před úroky a zdaněním, odpovídá provoznímu výsledku 

hospodaření 

 EBT – zisk před zdaněním, odpovídá provoznímu zisku 

 EAT – zisk po zdanění, odpovídá výsledku hospodaření za běžné účetní období 

(MARINIČ, 2009). 

2.3.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Tyto ukazatele představují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli 

pomocí jejich podílu. Poměrové ukazatele vycházejí obvykle z účetních dat. Údaje 

získané z rozvahy mají podobu stavových ekonomických veličin. Oproti tomu údaje 

zjištěné z výkazu popisují výsledky činnosti za určité období. Poměrové ukazatele jsou 

jednou z nejpoužívanější a nejoblíbenější metodou finanční analýzy (SEDLÁČEK, 

2011). 

Poměrové ukazatele se počítají jako poměr jedné nebo několika účetních položek 

základních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině (RŮČKOVÁ, 2008). 
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 Ukazatele rentability 

Tento ukazatel porovnává zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, které byly 

užity k jeho dosažení (SEDLÁČEK, 2011). 

„Rentabilita, respektive výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti 

dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje“ (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s. 96) 

U měření rentability jsou nejčastěji používány tyto ukazatele: 

o ROA (rentabilita vložených aktiv) 

o ROI (rentabilita vloženého kapitálu) 

o ROE (rentabilita vlastního kapitálu) 

o ROS (rentabilita tržeb) (RŮČKOVÁ, 2010) 

 

Rentabilita celkových vložených aktiv 

Tento ukazatel porovnává zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání. 

Ukazatel je užitečný při srovnání společností s rozdílnými daňovými podmínkami a 

s různým podílem dluhu ve finančních zdrojích (SEDLÁČEK, 2011). 

     
    

              
 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Je jeden z nejdůležitějších ukazatelů, kterým se hodnotí podnikatelská činnost firem. 

ROI vyjadřuje, jak moc působí celkový kapitál vložený do podniku, nezávisle na zdroji 

financování. Zde se pracuje obvykle s průměrem těchto veličin na počátku a konci 

období, ale to nepřispívá k věrnějšímu obrazu v případě, že se stav veličin výrazně 

měnil v průběhu sledovaného období. 
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Rentabilita vlastního kapitálu 

Aby vlastníci (investoři, akcionáři apod.) zjistili, zda jejich kapitál přináší uspokojující 

výnos, využijí ukazatel míry ziskovosti z vlastního kapitálu. Vzhledem k tomu, že 

investor nese poměrně vysoké riziko, je pro něj důležité, aby ukazatel ROE byl větší než 

úroky, které by obdržel při jiné formě investování. 

     
   

               
 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb popisuje vztah zisku k tržbám, to znamená, jak dobře využije všechny 

své prostředky k vytvoření hodnot, se kterými se uchází o přízeň trhu. Úspěšnost na trhu 

je podmíněna několika faktory. Je důležitá i marketingová strategie, cenová politika, 

módní vlivy aj. (SEDLÁČEK, 2011). 

     
    

     
 

 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně společnost využívá své aktiva.  Pokud má aktiv 

více, než je účelné, tak vznikají zbytečné náklady a tím také nízký zisk. Pokud jich má 

málo, pak přichází o výnosy, které by mohl získat (SEDLÁČEK, 2011). 

 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel nám udává a poskytuje informace o tom, jak intenzivně je podnik schopen 

využívat aktiva. Nízká hodnota ukazuje na neefektivní využívání aktiv (KNÁPKOVÁ, 

PAVELKOVÁ, 2010). 
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Obrat stálých aktiv 

„Měří využití stálých aktiv. Požadované hodnoty by měly být vyšší jak u ukazatele 

využití celkových aktiv“ (KNÁPKOVÁ, PAVELKOVÁ, 2010, s. 102-104). 

                    
           

            
 

Obrat zásob 

Udává intenzitu využití zásob, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku 

prodána a znovu uskladněna. Ukazatel často nadhodnocuje skutečnou obrátku. 

            
           

      
 

Doba obratu zásob 

Je to průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich spotřeby, 

nebo prodeje. A také udává počet dnů, za které se zásoba promění v hotovost či 

pohledávku. Udává se jako poměr průměrného stavu zásob všeho druhu k průměrným 

denním tržbám (SEDLÁČEK, 2011). 

                  
               

              
 

Doba obratu pohledávek 

Je to průměrná doba splatnosti pohledávek. Udává počet dnů, během kterých je inkaso 

peněz zadrženo v pohledávkách. Po tuto průměrnou dobu musí společnost čekat na 

inkaso plateb za své již provedené tržby (RŮČKOVÁ, 2010). 

                       
                   

                      
 

Doba obratu závazků 

To je průměrná doba odkladu plateb. Udává, jak dlouho společnost odkládá platbu 

faktur svým dodavatelům (SEDLÁČEK, 2011). 
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Tento ukazatel vyjadřuje počet dnů, po které společnost od svých dodavatelů využívá 

bezplatný obchodní úvěr. Také je vhodné srovnávat doby spaltnosti závazků a 

pohledávek z obchodního styku (SCHOLEOVÁ, 2012). 

                    
                        

                      
 

 

 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti znázorňují financování podniku, jako vztah mezi cizími a 

vlastními zdroji. Udávají rozsah, ve kterém podnik využívá k financování dluhy. 

Zadluženost není jen negativní stránkou společnosti. Pokud zadluženost roste, může tak 

přispět k celkové rentabilitě a tím i k vyšší tržní hodnotě společnosti, současně však 

zvyšuje riziko finanční nestability (RŮČKOVÁ, 2010). 

 

Celková zadluženost 

Je to koeficient napjatosti, dluh na aktiva, ukazatel věřitelského rizika. Z hlediska 

věřitelů, je dobré mít větší podíl vlastního kapitálu (SEDLÁČEK, 2011). 

                   
            

              
 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel vyjadřuje finanční nezávislost podniku. Dohromady s ukazatelem 

celkové zadluženosti (jejich součet je roven 1) informují o finanční struktuře společnosti 

(SEDLÁČEK, 2009). 

                          
               

              
 

Úrokové krytí 

Tento ukazatel udává, kolikrát zisk převyšuje placené úroky (SEDLÁČEK, 2011).
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 Ukazatele likvidity 

Informují o schopnosti podniku dostát svým závazkům. Likvidita je definována jako 

souhrn všech možných likvidních prostředků, které má společnost k dispozici, aby 

mohla uhradit své splatné závazky. Solventnost je definována jako připravenost hradit 

své dluhy, jakmile nastala jejich splatnost, proto je jednou ze základních podmínek 

existence společnosti (SEDLÁČEK, 2011). 

 

Běžná likvidita 

Tento ukazatel udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky společnosti. 

Tedy, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná 

aktiva v hotovost. Výsledná hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5 

(PAVELKOVÁ, KNÁPKOVÁ, 2008). 

                
             

                  
 

Pohotová likvidita 

Výsledná hodnota tohoto ukazatele by měla nabývat hodnot v rozmezí 1 – 1,5. Při 

menším poměru než je 1, musí společnost spoléhat na případný prodej zásob. 

                    
                    

                  
 

Okamžitá likvidita 

Ukazuje schopnost podniku hradit momentálně splatné dluhy (SEDLÁČEK, 2011). 

Tento ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí 0,2 – 0,5. A vysoké hodnoty tohoto 

ukazatele znázorňují neefektivní využívání finančních prostředků (PAVELKOVÁ, 

KNÁPKOVÁ, 2008). 
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2.3.2.5 Analýza soustav ukazatelů 

K posouzení celkové finanční situace podniku se používá analýza soustav ukazatelů, 

jsou také často označovány jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy. 

Počet ukazatelů v souboru, který roste, vytváří detailnější zobrazení finančně-

ekonomické situace společnosti, ale zároveň velké množství ukazatelů ztěžuje orientaci 

a hlavně výsledné hodnocení společnosti. Proto existují modely, které jsou založené na 

velkém množství ukazatelů, ale také modely ústící do jediného čísla (SEDLÁČEK, 

2011). 

Rozlišujeme různé typy soustav ukazatelů: 

Účelové výběry ukazatelů  

- Tyto ukazatele jsou sestavované na principu komparativně-analytických, či 

matematicko-statistických metod.  

- Cílem je kvalitně diagnostikovat finanční situaci společnosti, neboli predikovat jeho 

krizový vývoj, k čemuž je potřeba sestavit vhodné výběry ukazatelů. 

 

Bonitní a bankrotní modely 

o Bonitní (diagnostické) modely  

- Snaží se podle jednoho syntetického ukazatele, jenž nahrazuje jednotlivé 

analytické ukazatele odlišných vypovídacích schopností, vyjádřit finanční 

situaci neboli pozici společnosti. 

- Mezi tyto modely patří, například Tamariho model, Kralickův Quick-test 

o Bankrotní (predikční) modely 

- Tyto modely představují jakési systémy včasného varování, to znamená, že 

podle chování vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení finančního 

zdraví společnosti 

- Mezi tyto modely patří Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

(SEDLÁČEK, 2011). 
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 Altmanova formule bankrotu (Z- skóre) 

Tento index vychází z diskriminační analýzy uskutečněné koncem 60. a v 80. letech u 

mnoha nezbankrotovaných i zbankrotovaných podniků. Je stanovena diskriminační 

funkce, která vede k výpočtu Z-skóre diferencovaně pro společnosti s akciemi veřejně 

obchodovatelnými na burze a také pro předvídání finančního vývoje ostatních 

společností. 

Výpočet Z-skóre podle upravené verze Altmanovy rovnice: 

                                              

A = čistý provozní kapitál / celková aktiva 

B = nerozdělený zisk / celková aktiva 

C = EBIT / celková aktiva 

D = účetní hodnota vlastního kapitálu / celkové dluhy 

E = celkový obrat / celková aktiva 

Pro předvídání finanční situace jsou stanoveny tyto hranice: 

Z > 2,9  předvídáme uspokojivou finanční situaci 

1,2 < Z ≤ 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2  předvídáme ohrožení společnosti vážnými finančními problémy 

(SEDLÁČEK, 2011) 

 

 Indexy IN05 

Index IN05 je poslední aktualizací indexu IN01. Oba tyto indexy spojují pohled věřitele 

a pohled vlastníka. Indexy jsou kritériem pro „ex post“ hodnocení a porovnávání kvality 

fungování firem a zároveň i pro „ex ante“ indikátor včasné výstrahy. 

Tento index se vypočítá dle rovnice: 

                                        

A = Aktiva / Cizí kapitál 

B = EBIT / Nákladové úroky 
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C = EBIT / Celková aktiva 

D = Celkové výnosy / Celková aktiva 

E = OběžnÁ aktiva / Krátkodobé závazky a úvěry 

 

Pokud je IN05 > 1,6…u podniku můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9 < IN05 ≤ 1,6…“šedá zóna“ nevyhraněných výsledků    

        IN05 ≤ 0,9…společnost je ohrožena vážnými finančními problémy 

(SEDLÁČEK, 2007) 

 

2.4 Swot analýza 

Tato analýza je nedílnou součástí posouzení finanční situace společnosti. Patří do 

kvalitativních metod finanční analýzy. To, že se SWOT analýza neopírá o informace 

z účetních výkazů, nevadí, pokud je pečlivě vytvořená dokáže odhalit souvislosti ve 

výsledcích analýzy elementární. 

Pro vytvoření této analýzy jsou základem znalosti vnitřní struktury podniku, 

podnikových procesů, podnikové strategie, ale také vnějších vlivů a konkurenční 

prostředí. Po zjištění těchto informací a informací z předchozích analýz, může zpracovat 

silné a slabé stránky firmy, příležitosti a hrozby. 

Silné a slabé stránky se týkají vnitřního prostředí firmy. A naopak příležitosti a hrozby 

jsou aspekty, které ovlivňují firmu z venku (KŘENOVSKÝ, VYKYPĚL, 2006). 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ 

Následující část bakalářské práce je zaměřena na zhotovení finanční analýzy společnosti 

XY, s.r.o. Pro zhotovení finanční analýzy byly použity účetní výkazy společnosti za 

roky 2009 – 2012 a to data z rozvahy, z výkazu zisku a ztráty a z výkazu cash flow. 

3.1 Analýza stavových ukazatelů 

První provedenou finanční analýzou, je analýza stavových ukazatelů. Je provedena 

pomocí horizontální a vertikální analýzy aktiv a pasiv.  

3.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza se zabývá změnami ukazatelů v časové řadě, v průběhu let.  

Tabulka 1 Horizontální analýza aktiv 

Druh aktiv / roky 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Aktiva celkem 960 20,2 4 042 70,9 1 465 15 

Dlouhodobý majetek 1 492 85 -1 189 -36,6 -2 -0,1 

Oběžná aktiva -520 -17,7 5 127 212,2 1 574 20,9 

Zásoby -758 -93,3 108 200 -162 -100 

Krátkodobé pohledávky 488 61,1 3 152 245 3 666 82,6 

Krátkodobý finanční majetek -250 -18,9 1 867 173,7 -1 930 -65,6 

Časové rozlišení -12 -24 104 273,7 -107 -75,4 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ve sledovaném období lze pozorovat, že u položky dlouhodobý majetek se od roku 

2010 trend snižuje, v roce 2011 se pohybuje již v mínusových číslech a hodnota v tomto 

roce klesla z 85%  na - 36,6%. V roce 2012 hodnoty zase narůstají. Toto je způsobené 

prodejem dlouhodobého majetku. U oběžných aktiv můžeme z tabulky pozorovat, že 

největší podíl na jejich nárůstu má položka krátkodobé pohledávky. V roce 2010 byla 

položka oběžných aktiv nižší než v roce 2009, jelikož společnosti narostly krátkodobé 

pohledávky. V roce 2011, ale narostly tyto pohledávky ještě rapidněji a to až o 245%, 

společnost získala velkou zakázku a dodavatelé nespláceli své závazky. Položka zásoby 

se v roce 2010 snížila o 93,3%, v dalším roce se zásoby navýšily o 200% a v roce 2011, 
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kdy společnost ukončila činnost prodeje autodoplňků a zásoby začala rozprodávat, se 

hodnota zase snížila o 100%, protože v roce 2012 již žádné zásoby společnost 

nevykazuje. U krátkodobého finančního majetku se hodnoty pohybují ve výkyvech. 

Celkově se aktiva měnila hlavně na základě výkyvů u položky krátkodobé pohledávky. 

Krátkodobé pohledávky nejvíce ovlivnily krátkodobé pohledávky, kde aktiva v roce 

2011 narostly o 70,9%.  

3.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Tabulka 2 Horizontální analýza pasiv 

Druh pasiv / roky 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Pasiva celkem 960 20,2 4 042 70,9 1 465 15 

Vlastní kapitál 459 15,3 2 152 62,3 3 263 58,2 

HV minulých let 72 2,6 459 16,3 2 152 65,8 

HV běžného účetního období 387 537,5 1 693 368,8 1 111 51,6 

Cizí zdroje 353 20,2 1 879 89,4 -1 639 - 42,1 

Krátkodobé závazky -996 - 56,9 2 546 338,1 -1 639 - 49,7 

Bankovní úvěry a výpomoci 1 349 100 -667 -49,4 -682 -100 

Časové rozlišení 148 100 11 7,4 -159 -100 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Horizontální analýza pasiv měla do roku 2011 rostoucí tendenci, avšak v roce 2012 

začala pasiva klesat ze 70,9% na 15%. Vlastní kapitál přiměřeně rostl po celé sledované 

období, největšího nárůstu dosáhl v roce 2011 a to o 62,3%. V posledním roce narostl o 

58,2%. Největší podíl na nárůstu vlastního kapitálu měl výsledek hospodaření minulých 

let, který v roce 2012 narost až o 65,8%. Výsledek hospodaření běžného účetního 

období narostl rapidně v roce 2010 až o 537,5%, v roce 2011 narost ještě o 368,8% 

v posledním roce se zvyšování ustálilo a zvýšilo se o 51,6%. U položky cizích zdrojů 

hodnoty od roku 2009 stoupají, v roce 2010 narostla hodnota až o 89,4%, v roce 2012 

hodnota klesla o 42,1%. Krátkodobé závazky se v roce 2010 snížily o 56,9%, ovšem 

v dalším roce rapidně narostly o 338,1%, avšak nejvíce ovlivnilo nárůst cizích zdrojů, to 

že si vzala společnost v roce 2010 úvěr, proto v položce bankovní úvěry a výpomoci 

v roce 2010 narostly o 100%, dále společnost úvěr splácela a v roce 2011 hodnota klesla 

o 49,4%. V roce 2012 byl úvěr již splacen, tedy hodnota klesla o 100%.  
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3.1.3 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza posuzuje jednotlivé složky majetku a kapitálu. 

Tabulka 3 Vertikální analýza aktiv 

Druh aktiv v % 2009 2010 2011 2012 

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

Dlouhodobý majetek 36,99 56,96 21,13 18,35 

Oběžná aktiva 61,91 42,37 77,41 81,37 

Zásoby 17,12 0,95 1,66 0,00 

Krátkodobé pohledávky 16,85 22,57 45,56 72,31 

Krátkodobý finanční majetek 27,95 18,85 30,19 9,03 

Časové rozlišení 1,05 0,67 1,46 0,31 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z tabulky je zřejmé, že největší podíl na celkových aktivech zaujímají oběžná aktiva. 

Oběžná aktiva v roce 2009 tvořila 61,91% v dalším roce klesla na 42,37%, ale od roku 

2011 stále rostly, v roce 2012 se podíl vyšplhal již na 81,37%. Z největší části se na 

oběžných aktivech podílí krátkodobé pohledávky, které stále rostly, z roku 2009, kdy 

byla hodnota 16,85% se dostaly v roce 2012 až na hodnotu 72,31%. Nejvíce se 

dlouhodobý majetek podílel na celkových aktivech v roce 2010 a to 56,96%. Od roku 

2011, se ale hodnoty u dlouhodobého majetku začala snižovat, v roce 2012 už tvořil 

dlouhodobý majetek pouze 18,35% z celkových aktiv. 
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3.1.4 Vertikální analýza pasiv 

Tabulka 4 Vertikální analýza pasiv 

Druh pasiv v % 2009 2010 2011 2012 

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

Vlastní kapitál 63,12 60,54 57,51 79,11 

Základní kapitál 3,16 2,63 1,54 1,34 

HV minulých let 57,78 49,32 33,57 48,38 

HV běžného účetního období 1,52 8,05 22,09 29,11 

Cizí zdroje 36,89 36,86 40,86 20,89 

Krátkodobé závazky 36,89 13,21 33,86 20,89 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 23,66 6,99 0,00 

Časové rozlišení 0,00 2,60 1,63 0,00 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V tabulce vertikální analýzy pasiv, si můžeme všimnout nejprve vlastního kapitálu, 

který tvořil z celkových pasiv v prvních dvou letech, tedy v roce 2009 a 2010, 

okolo 60%. V roce 2011 tato hodnota klesla na 57,51%, ale v roce 2012 rapidně 

vzrostla a to na hodnotu 79,11%. Vlastní kapitál analyzované společnosti se skládá ze 

tří položek, ze základního kapitálu, výsledku hospodaření minulých let a výsledku 

hospodaření za běžné účetní období. Základní kapitál společnosti, tvoří průměrně 2,2% 

z celkových pasiv. Z tabulky lze vyčíst, že největší podíl na vlastním kapitálu, 

respektive na celkových pasivech, je položka výsledek hospodaření minulých let, kde se 

její hodnota pohybuje v roce 2009, 2010 a 2012 okolo 50%, a v roce 2011 mírně klesla 

na 33,57%. 
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3.2 Analýza Cash flow 

Tabulka 5 Analýza Cash flow 

 2009 2010 2011 2012 

Stav PP a ekvivalentů na začátku 

účetního období 
2 702 1 325 1 075 2 942 

CF z provozní činnosti -796 271 1 744 -855 

CF investiční činnosti -581 -1 870 790 -393 

CF z finanční činnosti 0 1 349 -667 -682 

CF celkem -1 377 -250 1 867 -1 930 

Stav PP a ekvivalentů na konci 

účetního období 
1 325 1 075 2 942 1 012 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

U analýzy cash flow je z hlediska zdraví podniku žádoucí, aby peněžní tok z provozní 

činnosti dosahoval kladných hodnot. To v našem případě odpovídá v roce 2010 a 2011, 

kdy se peněžní tok navýšil o 1 473 000 Kč. Peněžní tok z investiční činnosti se 

pohybuje v záporných číslech, pouze v roce 2011 je hodnota kladná. Provedením této 

analýzy cash flow se změny pouze konstatují a je tedy třeba problémové oblasti pak 

zhodnotit hlubší rozborem.  

 

3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

Mezi rozdílové ukazatele patří čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky (ty jsou 

ve výpočtu vynechány, jelikož pro úplný a správný výpočet by byly nutné interní 

informace) a čistý peněžně-pohledávkový fond, tyto ukazatele jsou označovány jako 

fondy finančních prostředků a na tyto ukazatele se zde zaměřím. 
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Tabulka 6 Analýza rozdílových ukazatelů 

 2009 2010 2011 2012 

Čistý pracovní kapitál 1 187 1 663 4 244 6 775 

Čistý peněžně-pohledávkový fond 375 1 609 4 082 6 775 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je nejpoužívanější rozdílový ukazatel, jehož hodnota vyjadřuje 

schopnost společnosti hradit své závazky.  

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že hodnoty tohoto ukazatele se po celé sledované 

období pohybují v kladných číslech, a zároveň hodnoty od roku 2009 do roku 2012 stále 

narůstají, to tedy znamená, že je společnost dostatečně schopná hradit své krátkodobé 

finanční závazky relativně včas. 

Čistý peněžně-pohledávkový fond 

Čistý peněžně-pohledávkový fond představuje optimální cestu mezi oběma výše 

uvedenými rozdílovými ukazateli.  

Z tabulky je patrné, že se vypočtené hodnoty tohoto ukazatele za sledované období 

pohybují v kladných číslech. 

 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů patří mezi nejpoužívanější metody finanční analýzy. 

Pro tuto analýzu jsem si vybrala ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity.  

3.4.1 Ukazatele rentability 

Tento ukazatel slouží k hodnocení efektivnosti společnosti. Zde jsem použila ukazatele, 

rentabilitu celkového kapitálu (ROA), rentabilitu vloženého kapitálu (ROI), rentabilitu 

vlastního kapitálu (ROE) a rentabilitu tržeb (ROS). 
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Tabulka 7 Ukazatele rentability 

 2009 2010 2011 2012 

ROA 1,52% 8,05% 22,09% 29,11% 

ROI 5,21% 13,08% 29,16% 37,18% 

ROE 2,14% 13,30% 38,40% 36,80% 

ROS 0,77% 4,57% 10,21% 10,51% 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rentabilita celkového kapitálu – ROA 

Tento ukazatel měří produkční sílu společnosti a porovnává zisk a celkovými aktivy 

vloženými do podnikání. Z tabulky vidíme, že hodnoty ROA jsou v letech 2009 a 2010 

nízké, což znamená, že podnik neefektivně využíval svůj majetek. Až v roce 2011 se 

hodnota ROA zvýšila na 22,09 % a pozitivní je, že v roce 2012 stále rostou. 

Rentabilita vloženého kapitálu – ROI 

Rentabilita vloženého kapitálu vyjadřuje, jak působí celkový kapitál vložený do 

podniku, nezávisle na tom, z jakých zdrojů byly činnosti financovány. Hodnota toho 

ukazatele je v roce 2009 nízká, a to 5,21%. V dalších sledovaných letech hodnoty ROI 

rostou a dosahují i více než dvojnásobných hodnot, v roce 2012 je to až 37,18%.  

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatel míry ziskovosti z vlastního kapitálu. Hodnoty 

ukazatele ROE, můžeme hodnotit kladně, neboť do roku 2011 stále rostou, v roce 2012 

jsme zaznamenali mírný pokles z 38,40% (2011) na 36,80%. I tak ale můžeme ukazatel 

ROE hodnotit kladně, jelikož dynamika tohoto ukazatele je větší než ukazatele ROA. 

Rentabilita tržeb – ROS 

Rentabilita tržeb vyjadřuje vztah zisku k tržbám. V roce 2009 byl ukazatel ROS velmi 

nízký, nepohyboval se v doporučených hodnotách, je to způsobené vysokými 

mzdovými náklady. V roce 2010 už se hodnota zvýšila na 4,57% a v dalších letech 

hodnoty výrazněji rostou, což je pozitivní. 
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Graf 3 Vývoj ukazatelů rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.4.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nám poskytnou obraz o tom, jak efektivně společnost využívá svá 

aktiva. Zde budeme posuzovat ukazatele, kterými jsou, obrat celkových aktiv, obrat 

stálých aktiv, obrat zásob, doba obratu zásob, doba splatnosti krátkodobých pohledávek 

a doba splatnosti krátkodobých závazků. 

Tabulka 8 Ukazatele aktivity 

 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 2,0 1,8 2,2 2,8 

Obrat stálých aktiv 5,3 3,1 10,2 15,1 

Obrat zásob 11,4 182,2 130,1 x 

Doba obratu zásob 31,5 1,9 2,8 0 

Doba obratu pohledávek 31 46,1 75,8 94 

Doba obratu závazků 67,8 27 56,3 27,2 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv nám udává, kolikrát se celková aktiva přemění v tržby. Hodnoty 

tohoto ukazatele by se měly pohybovat minimálně na úrovni 1. V případě tohoto 

analyzovaného podniku se hodnoty v celém sledovaném období pohybují nad hranicí 1 

a v čase roste, což je pozitivní.  

Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv měří, jak společnost využívá stálá aktiva. Hodnoty tohoto ukazatele 

by měly být vyšší, než u obratu celkových aktiv. Z tabulky je patrné, že na začátku 

sledovaného období, tedy v roce 2009 je hodnota nízká a v roce 2010 ještě poklesla, zde 

společnost investovala do stroje pro zemní práce. V dalších letech, ale hodnoty rostou, 

což je pozitivní. 

Obrat zásob 

Tento ukazatel udává intenzitu využití zásob. Tedy kolikrát za rok je podnik schopný 

přeměnit zásoby na tržby. Tento ukazatel dosahuje rostoucího trendu, proto, že 

s rostoucími tržbami klesají zásoby. Analyzovaná společnost podniká v činnosti 

provádění staveb a veškerý materiál jí dodávají dodavatelé přímo pro danou zakázku 

vdaném množství, tudíž společnost za normálních okolností zásoby nemá. Ale 

společnost podnikala ještě ve zcela jiném oboru, prodeji autodoplňků a zásoby měla, 

tuto činnost později ukončila a ve sledovaném období tyto zásoby rozprodává. V roce 

2012 podnik již žádné zásoby nevykazuje, tudíž tento rok není vypočten. 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob je odvozeným ukazatelem obratu zásob. Jak již bylo zmíněno u 

obratu zásob, společnost zásoby pouze rozprodává, a tudíž zásoby v průběhu 

sledovaného období klesaly, proto jsou hodnoty v normě a doba obratu zásob se 

neustále snižuje až k nule v roce 2012. 
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Doba obratu pohledávek a závazků 

Doba obratu pohledávek nám udává, kolik dní uběhne od okamžiku prodeje po obdržení 

platby od odběratelů.  

Doba obratu závazků nám naopak udává, za kolik dní průměrně podnik hradí své 

závazky. 

Doba splatnosti faktur je stanovena, pokud ve smlouvě není uvedena jinak, na dobu 30ti 

dní. Aby měl podnik co nejdříve k dispozici finanční prostředky ze svých pohledávek, a 

mohl tak z nich hradit své závazky, měla by být doba obratu pohledávek kratší než doba 

obratu závazků. Tuto situaci máme pouze v roce 2009, kde je doba obratu pohledávek 

31 dnů a doba obratu závazku 68 dnů. V dalších letech je tomu spíše naopak, v roce 

2012 je doba obratu pohledávek až třikrát vyšší než doba obratu závazků, což pro 

podnik není vůbec optimální situace. 

3.4.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti zkoumají vztah mezi vlastními a cizími zdroji, znázorňuje nám 

rozsah, ve kterém společnost využívá dluhy k financování. Zde se budu zabývat 

ukazateli, celková zadluženost, koeficient samofinancování a úrokové krytí. 

Tabulka 9 Ukazatele zadluženosti 

 
2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 37% 37% 41% 21% 

Koeficient samofinancování 63% 61% 58% 79% 

Úrokové krytí 7,27x 11,3x 74,76x 245,18x 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost je poměr cizího kapitálu k celkovým aktivům, doporučené hodnoty 

dle PAVELKOVÉ a KNÁPKOVÉ (2008) jsou 30 – 60%. Z výše uvedené tabulky 

vyplývá, že se v prvních třech letech společnost pohybuje v doporučených hodnotách, 
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nejlépe je na tom v roce 2011, kdy dosahuje hodnot 41%. Avšak kritický je rok 2012, 

zde je vidět, že společnost nevyužívá cizího kapitálu kapitál, což není dobré, protože 

zdravé využívání cizích zdrojů zvyšuje rentabilitu podniku.  

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňujícím ukazatelem celkové zadluženosti, poměřuje 

vlastní kapitál s celkovými aktivy, ukazuje do jaké míry je majetek podniku financován 

z vlastních zdrojů. Analyzovaná společnost má dle tabulky vyšší zastoupení vlastního 

kapitálu, do roku 2011 je to na hraně oborových průměrů, ale v roce 2012 už je hodnota 

vysoká a společnost by si měla dávat pozor, aby nefinancovala pouze z vlastních zdrojů. 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí udává, kolikrát zisk společnosti převyšuje placené úroky. Z výše 

uvedených výsledků, jsme zjistili, že v roce 2009 přesahuje zisk placené úroky úměrně. 

V dalších letech už ale zisk přesahuje placené úroky několikanásobně. Což znamená, že 

společnost nemá problémy s placením úrokových plateb.  

 

 

Graf 4 Vývoj celkové zadluženosti ve vztahu ke koeficientu samofinancování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.4.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatel likvidity vyjadřuje schopnost společnosti dostát svým závazkům. U hodnocení 

likvidity budou použity ukazatele, běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá 

likvidita. 

 

Tabulka 10 Ukazatele likvidity 

 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 1,68 3,21 2,29 3,90 

Pohotová likvidita 1,21 3,14 2,24 3,90 

Okamžitá likvidita 0,76 1,43 0,89 0,43 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Běžná likvidita – 3. stupně 

Běžná likvidita používá pro výpočet oběžná aktiva a krátkodobé závazky. Doporučené 

hodnoty u tohoto ukazatele se dle PAVELKOVÉ a KNÁPKOVÉ (2008) pohybují 

v rozmezí od 1,5 do 2,5. V roce 2009 a 2011 dosahuje společnost doporučených hodnot. 

V roce 2010 a 2012 tyto doporučené hodnoty vystoupaly na průměrně 3,55, což 

znamená, že společnost nemá až tak vysoké krátkodobé závazky.  

 

Pohotová likvidita – 2. stupně 

Pohotová likvidita by měla nabývat hodnot dle PAVELKOVÉ a KNÁPKOVÉ (2008) 

od 1 do 1,5. Výsledná hodnota se v tomto kritériu pohybuje pouze v roce 2009, jejíž 

hodnota je 1,21. V dalších letech hodnoty rostou a to znamená, že společnost snižuje 

objem zásob. 
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Okamžitá likvidita – 1. stupně 

Okamžitá likvidita, také označována jako peněžní, udává, zda je společnost schopná 

hradit své závazky z peněžních prostředků, které má k dispozici. Doporučené hodnoty 

dle PAVELKOVÉ a KNÁPKOVÉ (2008) jsou v rozmezí od 0,2 do 0,5. Z tabulky 

vyplývá, že výsledky v doporučených hodnotách se pohybují pouze v roce 2012, 

v letech 2009, 2010 a 2011 jsou výsledky mimo doporučené hodnoty, z čehož plyne, že 

společnost neefektivně využívá peněžní prostředky. 

 

 

 

Graf 5 Vývoj ukazatelů likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

3.5 Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů se využívá k posouzení celkové finanční situace společnosti. 

Pro toto hodnocení budou použity dva bankrotní modely, kterými je Altmanův model a 

Index IN05. 
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3.5.1 Altmanův model 

Altmanův index (Z – Skóre), jedním výpočtem určuje finanční situaci podniku. 

Tabulka 11 Altmanův model 

Altmanův model – Z - score Hodnoty 2009 2010 2011 2012 

Pracovní kapitál/  

Celková aktiva 

0,717 0,250 0,292 0,436 0,604 

Zisk po zdanění/  

Celková aktiva 

0,847 0,578 0,493 0,336 0,484 

Zisk před zdaněním/  

Celková aktiva 

3,107 0,052 0,131 0,292 0,372 

Tržní hodnota VK/  

Celkové dluhy 

0,420 1,711 1,642 1,408 3,786 

Celkové tržby/ Celková 

aktiva 
0,998 1,960 1,763 2,164 2,768 

 
Z- score 3,505 3,483 4,255 6,351 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud se společnost nachází v hodnotách menších než 1,2, vypovídá to o silných 

finančních problémech. Nachází-li se podnik v rozmezí hodnot od 1,2 do 2,9, pak se 

nachází podnik v tzv. „šedé zóně“, nejlepší pro společnost je pokud se pohybuje nad 

hodnotou 2,9. 

Analyzovaná společnost se ve všech sledovaných letech nachází nad horní hranicí 2,9 a 

má tedy uspokojivou finanční situaci. V roce 2010 je zaznamenán menší pokles, ale 

v dalších letech má podnik rostoucí trend. 
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Graf 6 Vývoj Z – score 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Index IN05 Hodnoty 2009 2010 2011 2012 

Aktiva / Cizí zdroje 0,13 2,711 2,713 2,448 4,786 

EBIT / nákladové úroky 0,04 7,265 11,303 74,763 245,176 
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0,09 1,679 3,208 2,286 3,893 

 
IN05 1,426 2,029 5,139 12,838 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3,505 3,483 

4,255 

6,351 

0

1

2

3

4

5

6

7

2009 2010 2011 2012

Z - score



 

51 

 

Nachází-li se společnost pod hodnotou 0,9, pak je velmi ohrožená. Optimální hodnota je 

nad 1,6. A v tzv. „šedé zóně“ se podnik nachází, dosahuje-li hodnot v rozmezí od 0,9 do 

1,6. Z tabulky je patrné, že se podnik v tzv. „šedé zóně“ nachází hned v roce 2009, to 

ale netrvá dlouho a hned v roce 2010 hodnota narostla a v tomto trendu dále 

pokračovala. V roce 2012 je hodnota velmi vysoká, 12,838. 

3.6 Souhrnné hodnocení finanční situace podniku 

V následující  kapitole zhodnotím na základě provedené finanční analýzy, finanční 

situaci společnosti XY s.r.o. 

Společnost XY s.r.o. působí na trhu již od roku 1993 a na základě provedené analýzy 

lze konstatovat, že ve většině případů společnost dosahuje průměrných výsledků a tedy 

je společnost stabilní a má předpoklad se dále rozvíjet. 

Za celé sledované období rostla celková suma aktiv, v roce 2012 se vyšplhala na 

11 209 000 Kč, z této sumy tvořil dlouhodobý hmotný majetek pouze 18,35%. Největší 

složku dlouhodobého majetku tvoří samostatné movité věci, jako jsou stroje, auta a 

zařízení potřebné pro provoz společnost. Dlouhodobý majetek po většinu sledovaného 

období klesal, z důsledků dlouhodobě nevyužívaného majetku a následně tedy jeho 

prodeje (beranidlo).  

Oběžná aktiva z celkových aktiv v roce 2012 tvořila větší část a to 81,37%.  

Oběžná aktiva tvoří největší podíl na celkových aktivech. Z největší části jsou tvořena 

krátkodobými pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. Hodnota 

krátkodobých pohledávek za celé sledované období rostla, v roce 2012 tvořila až 

72,31% z celkových aktiv, to znamená, že položka krátkodobé pohledávky narostla 

oproti předchozímu roku o 3 666 000 Kč. Krátkodobý finanční majetek ve sledovaném 

období kolísal, na nejnižší hodnotu klesl v roce 2012 na 9,06%. Celková aktiva narostla 

po sledované období o 4 467 000 Kč. A to především díky oběžným aktivům, které 

vzrostly o 215,4% v důsledku nárůstu krátkodobých pohledávek, které za sledované 

období narostly o 389% a krátkodobého finančního majetku, který narostl o 89,2%.  

Na základě výpočtu rozdílových ukazatelů je patrné, že čistý pracovní kapitál se 

pohybuje po celou dobu sledovaného období v kladných hodnotách a tyto hodnoty od 

roku 2009 do roku 2012 stále narůstají.  
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Na základě ukazatelů rentability, je zřejmé, že výsledné hodnoty jsou kolísavé. 

Rentabilita celkového kapitálu dosahovala v roce 2009 hodnoty 1,52%, z čehož je 

patrné, že společnost neefektivně využívala majetek, v dalších letech ale hodnoty ROA 

rostly a v roce 2012 tento ukazatel dosahoval až 29,11%. Rentabilitu vlastního kapitálu, 

lze hodnotit kladně, jelikož dynamika ukazatele ROE je větší než ukazatele ROA. U 

rentability vloženého kapitálu je pouze hodnota v roce 2009 velmi nízká, a to 5,21%. 

V dalších letech se tyto hodnoty ustálily a jsou okolo 10%. 

Z ukazatele aktivity, jsme zjistili, že doba obratu pohledávek od roku 2011 je příliš 

vysoká, ale v roce 2011 je v poměru s dobou obratu krátkodobých závazků v pořádku. 

V roce 2012 již doba obratu pohledávek byla vyšší než doba obratu závazků, což je tedy 

pro společnost negativní, jelikož například v roce 2012 se společnost dočká inkasa až za 

91 dní a proti tomu, je doba obratu závazků 27 dní. 

Z ukazatelů zadluženosti je patrné, že společnost preferuje financování z vlastních 

zdrojů. Za sledované období se celková zadluženost pohybuje v rozmezí od 21% do 

41% a koeficient samofinancování v rozmezí od 58% do 79%. Ukazatel úrokového 

krytí se pohybuje v celém sledovaném období ve vysokých hodnotách. Banky často 

požadují úrokové krytí až 8x, které společnost mnohonásobně převyšuje, například 

v roce 2012 převyšuje zisk placené úroky až 245x.  

Co se týká likvidity, společnost nemá až tak vysoké své krátkodobé závazky, a proto 

výsledné hodnoty běžné likvidity jsou nad doporučenými hodnotami. U pohotové 

likvidity výsledky od roku 2009 rostou, tedy jsou vyšší než doporučené hodnoty, což 

znamená, že společnost má málo zásob. U okamžité likvidity jsou výsledky do roku 

2011 mimo doporučené hodnoty, ale pozitivní je, že v roce 2012 je již společnost 

v doporučené hodnotě a to 0,43.  

Z výpočtu Altmanova indexu, je společnost v uspokojivé finanční situaci v celém 

sledovaném období. Podle Indexu IN05 se v roce 2009 společnost nachází v tzv. „šedé 

zóně“, v dalších letech se ale hodnoty postupně zvyšují, kdy v roce 2012 je tato hodnota 

až 12,838.  



 

53 

 

4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Ze získaných výsledků finanční analýzy je patrné, že společnost XY s.r.o. si vede 

v rámci hospodaření dobře, nemá tedy žádné zásadní problémy, ale i přesto byly 

odhaleny oblasti, na které je potřeba se zaměřit v budoucím vývoji společnosti. V této 

kapitole budou tedy navrhnuta opatření, plynoucí z výše provedené finanční analýzy 

společnosti. 

Návrhy obsažené v této kapitole: 

 Řízení pohledávek 

 Financování z vlastních/cizích zdrojů 

 Inovace technologií 

 Marketing/reklama 

4.1 Řízení pohledávek 

Řízení pohledávek v podniku je velmi důležitým aspektem, na který by se společnost 

měla zaměřit. O této nepříznivé situaci vypovídá doba obratu pohledávek. Z výpočtu 

tohoto ukazatele plyne, že v letech 2010 – 2012 byla doba obratu pohledávek vyšší než 

doba obratu závazků, velmi nepříznivá situace nastala v roce 2012, kdy doba obratu 

pohledávek byla 94 dní a zároveň doba obratu závazků v tomto roce činila pouze 27 dní. 

V tomto případě bych tedy určitě doporučila věnovat zvýšenou pozornost práci 

s pohledávkami. Společnost by si měla lépe zjišťovat informace o platební morálce 

zákazníka, tedy jestli je zákazník pro společnost důvěryhodný. Dále by si pak měla 

nastavit platební podmínky, tyto platební podmínky mohou být nastaveny individuálně 

pro každého zákazníka. Společnost by měla každého odběratele monitorovat a pomocí 

administrativy již včas zasílat upomínky o dosud nezaplacených fakturách. Dalším 

způsobem řízení pohledávek, je v některých případech vhodné využití faktoringu. 

Pomocí faktoringu společnost může okamžitě disponovat s volnými peněžními 

prostředky. Jakmile společnost předloží faktorovi pohledávku, je tato pohledávka 

zaplacená až do výše 95% a zbývající částku do 100% hodnoty vyúčtuje faktor až při 

uhrazení pohledávky odběratelem. Posledním opatřením, které doporučuji pro snížení 

celkového objemu pohledávek a tím i rizika nedobytnosti je skonto. Tímto způsobem je 
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odběratel pobídnut k rychlejší platbě pomocí určité slevy. Již na faktuře musí být 

stanovena podmínka, jakou slevu získá odběratel při včasné úhradě. Toto by pro 

společnost znamenalo zlepšení platebních podmínek pro odběratele a tím udržení si 

významného zákazníka společnosti. 

4.2 Financování z vlastních/cizích zdrojů  

Na základě výpočtu ukazatelů zadluženosti vyplývá, že kromě roku 2011, kde se 

celková zadluženost zvýšila z 37% na 41%, rostl koeficient samofinancování a zároveň 

klesala celková zadluženost. V roce 2012 klesla celková zadluženost až na 21%. 

Společnost by se tedy měla zaměřit na tuto oblast a začít více využívat cizí zdroje, 

v podobě krátkodobých bankovních úvěrů a také krátkodobých závazků, především 

lepší využití jejich doby splatnosti. Neekonomovi by se mohlo zdát, že pokud 

společnost financuje převážně z vlastních zdrojů, je toto financování velmi málo 

rizikové, avšak společnost tak budí dojem spolehlivého partnera. Jelikož společnost XY 

má jen jednoho společníka, tak je řízení společnosti jednodušší. V případě, že se 

společnost spoléhá na financování ze zisku a ten se nečekaně sníží, společnosti hrozí 

nedostatek kapitálu pro financování své činnosti. Proto bych společnosti doporučila 

zvýšit míru financování z cizích zdrojů. Výhodou tohoto financování je dostupnost 

většího objemu peněžních prostředků, které mohou být využity na investice, které by 

společnost nebyla schopna financovat ze svého zisku. Neopomenutelnou výhodou je 

fakt, že placené úroky jsou daňově uznatelným nákladem a snižují tak základ daně. 

Tento efekt je nazýván úrokový daňový štít a významným způsobem tak snižuje 

náklady na cizí zdroje financování podniku. Díky působení finanční páky, tedy že cizí 

kapitál je výnosnější a díky jeho pomoci dokáže společnost dosáhnout vyšší rentability 

vlastního kapitálu, bude při jejím meziročním růstu podnikání společnosti efektivnější a 

ziskovější. Pokud je však rentabilita aktiv vyšší než sazba nákladových úroků, tak 

finanční páka nefunguje a zvyšování zadluženosti nebude spojeno se zvyšováním 

rentability.  Podle obecně známého zlatého pravidla financování by měl být poměr 

vlastních a cizích zdrojů 50:50, avšak společnost preferuje financování vlastním 

kapitálem, což se může jevit jako konzervativní přístup.  
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4.3 Inovace technologií 

Společnost podniká v oboru stavebnictví, a jelikož stavebnictví jako takové již delší 

dobu stagnuje, měla by společnost hledat i v jiných, v dnešní době více poptávaných 

oblastech. Jednou z oblastí jsou například dřevostavby, malometrážní domky a byty, 

zejména pro mladé páry a rodiny. Avšak pro realizaci takového projektu jsou nutné 

nové technologie. Tyto technologie jsou pro společnost velmi nákladnou investicí, a 

proto by mohla využít financování pomocí dotací z Evropské Unie. Přímo pro tyto 

účely je založen program Rozvoj, pod který spadá projekt Pořízení nových 

technologických zařízení. Realizací tohoto projektu by se tedy společnosti jistě otevřely 

další možnosti.  

4.4 Marketing/reklama 

V analyzované společnosti, je marketing a reklama na nedostatečné úrovni. Společnost 

pro svoji propagaci využívá pouze internetové stránky, ty ale nedosahují požadované 

úrovně. Vzhledem k tomu, že internetové stránky jsou v dnešní době jakýmsi základním 

prvkem propagace, doporučuji společnosti, aby je za pomoci profesionálů inovovala a 

rozšířila jejich informační hodnotu. Nutná je také neustálá aktualizace a například 

doplnění galerie již provedených staveb a prací.  

Dále bych společnosti doporučila polepy/potisky na auta. Jelikož je analyzovanou 

společností stavební podnik, má tedy k dispozici několik velkých aut a dodávek, které 

mají velkou plochu vhodnou například na logo a název společnosti, nebo jakýkoliv jiný 

obrázek spojující auto s touto společností. Tato nízkonákladová forma reklamy by byla 

pro společnost vhodná, jelikož může oslovit spoustu potenciálních zákazníků. Mezi 

potenciální zákazníky se řadí fyzické i právnické osoby, hledající služby, jež tato 

společnost nabízí. 

Určitě dalším marketingovým tahem pro společnost by bylo prezentování společnosti na 

stavebních veletrzích. Přestože je společnost malého charakteru, dosud se zabývá všemi 

oblastmi v oboru stavebnictví. V konkurenci velkých podniků je těžké udržet si pozici 

na trhu. Proto kdyby společnost na veletrhu prezentovala více specifickou činnost, měla 

by větší šanci se prosadit, s tím právě souvisí zaměření se na nové technologie, 

například na již zmíněné dřevostavby. Veletrh pokrývá všechny oblasti stavebnictví od 
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realizací staveb až po prezentování strojů a stavebních materiálů. Společnost díky 

veletrhu, může získat nové kontakty jak z tuzemska, tak ze zahraničí, dále může oslovit 

spoustu návštěvníků, plánující stavbu či rekonstrukci. 

 

Tyto návrhy vycházejí z výše provedené finanční analýzy a dále také z informací 

získaných přímo ze společnosti.  
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ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala finanční analýzou společnosti XY s.r.o. 

Finanční zdraví společnosti jsem zkoumala pomocí dostupný metod finanční analýzy a 

také jsem pomocí SWOT analýzy identifikovala, silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby společnosti. Pro zpracování finanční analýzy jsem vycházela z účetních výkazů, 

jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a z výkazu Cash flow. 

V této práci jsem se nejdříve zaměřila na popis společnosti a na analýzu současného 

stavu a provedení SWOT analýzy. V další části jsem se věnovala teoretickým 

poznatkům, na jejichž základě jsem dále pokračovala ve výpočtu dílčích ukazatelů 

finanční analýzy, těmito vypočtenými ukazateli jsem poukázala na problémové oblasti 

podniku a navrhla opatření k řešení těchto problémů. 

Výpočtem horizontální a vertikální analýzy aktiv a pasiv bylo zjištěno, že společnost 

financuje svá aktiva především z vlastních zdrojů podniku, tedy vlastním kapitálem, 

který tvořil téměř 80%. Největším podílem na vlastním kapitálu, tím tedy na celkových 

pasivech, je výsledek hospodaření minulých let, jehož hodnoty se pohybují okolo 50%.  

V roce 2011, kdy společnost ukončila činnost prodeje autodoplňků a rozprodala zásoby 

s touto činností spojené, se zásoby snížily o 100% a v roce 2012, již společnost žádné 

zásoby nevykazuje. 

Z rozdílových ukazatelů, jsem použila čistý pracovní kapitál a čistý peněžně-

pohledávkový fond. Čistý pracovní kapitál a peněžně pohledávkový fond dosahují 

optimálních hodnot. 

Dále byly vybrány čtyři hlavní ukazatele poměrových ukazatelů, rentabilita, aktivita, 

zadluženost a likvidita. Z těchto čtyř ukazatelů se nejhůře jevil ukazatel aktivity, 

konkrétně doba obratu pohledávek za rok 2012, jelikož tento ukazatel značně 

převyšoval dobu obratu závazků, což pro společnost není optimální a na což jsem 

poukázala dále v návrzích. Dalším záporně hodnoceným ukazatelem je ukazatel 

zadluženosti, ze kterého vyplývá, že financování společnosti je realizováno převážně 

z vlastních zdrojů. U rentability jsou hodnoty mírně kolísavé, ale lze ji hodnotit kladně. 

Stejně tak je to i u likvidity, až na likviditu okamžitou, kde se výsledky kromě roku 

2012 nepohybují v doporučených hodnotách. 
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Na základě výsledků Altmanova indexu, jsem zjistila, že je na tom společnost, co se 

týká finančního zdraví velmi dobře, jelikož dosahuje po celé sledované období 

doporučených hodnot. Určitě velký vliv na tyto výsledky měl fakt, že společnost 

financuje převážně z vlastních zdrojů. Dle výsledků Indexu IN05, toto nemůžeme říct o 

roku 2009, v tomto roce byla společnost v tzv. „šedé zóně“. Ovšem v dalších letech 

hodnoty stoupají nad doporučené hodnoty. Můžeme tedy souhrnně říci, že má 

společnost velmi dobré finanční zdraví.  

V poslední části své práce se věnuji návrhům na zlepšení současné situace společnosti.  

Tyto návrhy jsem sestavovala pomocí vypočtených ukazatelů finanční analýzy a 

informací získaných ze společnosti. Přestože si společnost dle dosažených výsledků ze 

soustav ukazatelů vede velmi dobře a má dobrou stabilitu, jsou některá slabá místa 

společnosti, na které by měla brát zřetel a snažit se jich do budoucna vyvarovat, neboť i 

z malého problému se může vyklubat problém velký a později neřešitelný. Největším 

problémem společnosti je splatnost pohledávek, proto jsem navrhla několik možných 

řešení, jak tomuto nevčasnému splácení předejít. Dále se v této kapitole jednalo o 

poměru cizích a vlastních zdrojů. Dále by se společnost měla více zaměřit na jednu 

oblast stavebního oboru, což je navrhnuto v bodě inovace společnosti. A posledním, 

v dnešní době důležitým návrhem, je zlepšení reklamy a marketingu. 

Závěrem lze říci, že společnost XY s.r.o. na základě provedené finanční analýzy se jeví 

jako stabilní podnik, který jde dopředu a snaží se stále zlepšovat, i přes některá odhalená 

slabší místa. Pokud se na tyto slabá místa společnost zaměří, můžeme předpokládat její 

dlouhodobou stabilitu a zlepšení. Měli bychom ale brát v úvahu, že vypočtené hodnoty 

a návrhy byly zpracovány na základě omezených informací, pokud bychom tedy chtěli 

důkladnější hodnocení, museli bychom znát společnost velmi dobře. 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit na základě provedené finanční analýze 

celkovou situaci společnosti XY s.r.o. a navrhnout možná řešení. Dle mého názoru jsem 

tyto stanovené cíle splnila a věřím, že navrhnutá opatření naleznou své uplatnění 

v praxi. 
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CF  Cash flow 

EAT 

EBT 

EBIT 

 Earnings after taxes 

Earnings before taxes 

Earnings before interest and taxes 

ROA  Return on assets 

ROE 

ROI 

ROS 

s. r. o. 

 Return on equity 

Return on investment 

Return on sales 

Společnost s ručením omezeným 
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PŘÍLOHA I: ROZVAHA SPOLEČNOSTI (2009 – 2012) 

 

 

 

A K T I V A  v tis. Kč za období 2009 2010 2011 2012

AKTIVA CELKEM 4 742 5 702 9 744 11 209

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 1 756 3 248 2 059 2 057

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 756 3 248 2 059 2 057

Z toho B.I. 1. Pozemky 0 0 0 0

          B.I. 2. Stavby 0 0 0 0

          B.I. 3. Samostatné movité věci 1 756 3 248 2 059 2 057

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

C OBĚŽNÁ AKTIVA 2 936 2 416 7 543 9 117

C.I. Zásoby 812 54 162 0

Z toho C.I. 5. Zboží 812 54 162 0

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 799 1 287 4 439 8 105

Z toho C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 799 1 287 4 439 8 105

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 325 1 075 2 942 1 012

Z toho C.IV. 1. Peníze a bank. účty 1 325 1 075 2 942 1 012

D ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 50 38 142 35

Z toho D.1. Náklady příštích období 50 38 142 35

          D.3. Příjmy příštích období 0 0 0 0

P A S I V A v tis. Kč za období 2009 2010 2011 2012

PASIVA CELKEM 4 742 5 702 9 744 11 209

A Vlastní kapitál 2 993 3 452 5 604 8 867

A.I. Základní kapitál 150 150 150 150

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0 0

A.III. Fondy ze zisku 31 31 31 31

Z toho A.III. 1. Zákonný rezervní fond 31 31 31 31

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 2 740 2 812 3 271 5 423

A.V. Výsledek hospodaření běž. účetního období 72 459 2 152 3 263

B. Cizí zdroje 1 749 2 102 3 981 2 342

B.I. Rezervy 0 0 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0

B.III. Krátkodobé závazky 1 749 753 3 299 2 342

Z toho B.III. 1. závazky z obchodních vztahů 1 749 753 3 299 2 342

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 1 349 682 0

Z toho B.IV. 1. Stř. a dlouhodob. bank. úvěry 0 1 349 682 0

C.I. Časové rozlišení 0 148 159 0

Z toho C.I. 1. Výdaje příštích období 0 148 159 0

           C.I. 2. Výnosy příštích období 0 0 0 0



 

 

PŘÍLOHA II: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY SPOLEČNOSTI (2009 – 

2012) 

 

 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (tis. Kč) 2009 2010 2011 2012

I. Tržby za prodej zboží 927 402 0 0

A. Náklady vynaložené na prodej zboží 713 823 0 0

+ Obchodní marže 214 -421 0 0

II. Výkony 8 366 9 652 21 083 31 032

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 8 366 9 652 21 083 31 032

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -150 0 0 0

B. Výkonová spotřeba 6 371 8 044 16 395 25 363

+ Přidaná hodnota 2 209 1 187 4 688 5 669

C. Osobní náklady 1 954 1 159 736 1 035

C.1. Mzdové náklady 1 495 944 572 755

C.2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 381 215 164 213

C.3. Sociální náklady 78 30 42 67

D. Daně a poplatky 30 30 42 29

E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku
240 378 399 395

III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu
144 0 297 0

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 144 0 297 0

III.2. Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0

F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu
0 0 991 0

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 991 0

IV. Ostatní provozní výnosy 158 1 210 224 31

H. Ostatní provozní náklady 40 84 200 73

* Provozní výsledek hospodaření 247 746 2 841 4 168

X. Výnosové úroky 5 2 0 1

N. Nákladové úroky 34 66 38 17

XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0

0. Ostatní finanční náklady 121 105 137 105

* Finanční výsledek hospodaření -150 -169 -175 -121

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 25 118 514 784

Q.1. splatná 25 118 514 784

Q.2. odložená 0 0 0 0

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 72 459 2 152 3 263

XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za úč. období 72 459 2 152 3 263

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 97 577 2 666 4 047



 

 

PŘÍLOHA III: VÝKAZ TOKU PENĚŽNÍ HOTOVOSTI 

SPOLEČNOSTI (2009 – 2012) 

 

 

Výkaz toku peněžní hotovosti tis. Kč za období 2009 2010 2011 2012

P Stav peněžních prostředků na začátku období 2 702 1 325 1 075 2 942

1 Výsledek hospodaření za účetní období 72 459 2 152 3 263

2 Účetní odpisy DHM a DNM 240 378 399 395

3 Změna stavu rezerv 0 0 0 0

4 Změna stavu časového rozlišení a doh. účtů -50 160 -93 -52

5 Změna stavu zásob 209 758 -108 162

6 Změna stavu pohledávek 512 -488 -3 152 -3 666

7 Změna stavu kr.závazků, bez KÚ a fin.výpomocí -1 779 -996 2 546 -957

8 Zvýšení krát.úvěrů a fin. výpomocí 0 0 0 0

9 Snížení krát.úvěrů a fin. výpomocí 0 0 0 0

10 Změna stavu pohledávek za upsaný ZK 0 0 0 0

A Čistý peněžní tok z běžné a mim.činnosti -796 271 1 744 -855

11 Nabytí DHM a DNM -581 -1 870 790 -393

12 Nabytí dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0

13 Výnosy z prodeje DHM a DNM 0 0 0 0

14 Výnosy z prodeje dlouh. finančního majetku 0 0 0 0

B Čistý peněžní tok z investiční činnosti -581 -1 870 790 -393

15 Změna stavu dlouh.závazků bez úvěrů 0 0 0 0

16 Zvýšení stř. a dlouh. úvěrů 0 2 000 0 0

17 Snížení stř. a dlouh. úvěrů 0 -651 -667 -682

18 Změna stavu vlastního kapitálu z vybraných operací 0 0 0 0

C Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 1 349 -667 -682

D Čistý peněžní tok                                 -1 377 -250 1 867 -1 930

E Hotovost na konci roku                     1 325 1 075 2 942 1 012


