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ÚVOD

Pro úspěšný růst podniku je v dnešní době potřeba analyzovat jeho finanční situaci. 

Větší podniky často využívají rozsáhlé ERP systémy obsahující moduly pro finanční 

analýzu, případně informační systémy zaměřené na finanční analýzu a finanční 

plánování. Naproti tomu malé podniky mnohdy nemají žádný dostupný software pro 

finanční analýzu, a tak v případě potřeby provádějí výpočty ukazatelů finanční analýzy 

manuálně. Proto se ve své bakalářské práci pokusím o vytvoření aplikace v prostředí 

MS Excel pro automatický výpočet ukazatelů finanční analýzy. Díky němu by mohl 

podnik, u kterého budu zpracovávat tuto práci, analyzovat vývoj svých financí 

pravidelně a rychle.

Hlavní výhodou vytvořeného softwaru oproti komerčním programům dostupným 

na trhu by měla být cena. Program sice nebude tak rozsáhlý jako většina komerčních 

řešení, ale bude zpracovávat vše pro danou firmu důležité a dále bude snadno 

modifikovatelný i pro potřeby jiných společností.
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CÍL A METODIKA PRÁCE

Cílem bakalářské práce je návrh softwaru v prostředí Visual Basic for Applications pro 

automatický výpočet ukazatelů finanční analýzy. Zdrojovými daty pro výpočet budou 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu jednotlivých let. Tyto dokumenty budou 

exportovány z informačního systému Pohoda do souboru aplikace Microsoft Excel. 

Program bude přenositelný, bude jej tedy možné použít i v jiných firmách využívajících 

stejný informační systém Pohoda.

Program bude vypočítávat nejpoužívanější ukazatele finanční analýzy, které 

budou vybrány podle požadavků firmy Training & Service C

řešeny například některé stavové ukazatele, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele a 

soustavy ukazatelů. Mimo to by měl být program dále snadno modifikovatelný 

v případě změny preferencí analýz nebo při potřebě vypočítat některé další ukazatele. 

rámci této práce budu používat jako základní časové období rok.

Výsledný program bude tvořit sešit aplikace Microsoft Excel, který bude 

ýpočet ukazatelů a jejich zobrazení pomocí grafů. Návrh 

těchto algoritmů bude proveden v prostředí VBA (Visal Basic for Applications). Výběr 

časového období a jednotlivých analýz bude proveden pomocí formuláře. Vybrané 

analýzy budou provedeny do příslušných listů tohoto sešitu. Výsledky výpočtů analýz 

budou zobrazovány číselně i graficky pomocí vhodných grafů.
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

Finanční analýza se snaží o komplexní posouzení finanční situace podniku a následně o 

zjištění příčin a návrhy na zlepšení stávající situace. Pomocí této analýzy jsme poté 

schopni určit úroveň finančního zdraví podniku. Mezi benefity finanční analýzy patří 

možnost včasného odhalení blížící se finanční případně odbytové nebo výrobní krize. 

Finanční analýza slouží jako podklad pro rozhodovací proces, který formuluje finanční 

cíle podniku pro příští období na základě silných a slabých stránek finanční situace 

1.1 Zdroje informací pro finanční analýzu

Mezi základní zdroje pro posouzení finanční situace patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

a výkaz cash flow. Tyto účetní výkazy jsou navzájem provázané.

1.1.1 

Rozvaha je výkaz zobrazující aktiva a pasiva k určitému datu. Aktiva jsou tvořena 

majetkem podniku a pasiva představují zdroje financování majetku (2). Obvyklé je 

uspořádání rozvahy to tvaru písmene T, kdy na levé straně máme aktiva (majetek) a na 

pravé straně pasiva (kapitál). Při pohledu na rozvahu vidíme majetkovou strukturu 

lšími důležitými údaji, které z

můžeme zjistit, jsou hospodářský výsledek a stupeň zadluženosti a likvidity. Při 

sestavování rozvahy musíme vycházet z tzv. bilančního principu, kdy jakoukoli změnu 

majetku nebo kapitálu zaznamenáme jak na straně aktiv, tak na straně pasiv. Celkové 

y aktiv i pasiv jsou si rovny. Frekvence sestavování rozvahy může být různá, 

minimálně však musí být sestavována jednou ročně ke konci účetního období (3). 
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1 Vlastní zpracování dle 

1.1.2 Výkaz Cash

Výkaz cash flow představuje skutečný tok peněžních prostředků v

se vždy za určité období. Je důležitým výkazem pro řízení likvidity v

Obsahuje důležité informace, které nejsou v rozvaze zohledněny. Jde především o 

emi vyvolávajícími náklady a jejich finančním zachycením 

například u mezd, nebo časovým rozdílem výnosů a příjmů způsobeným dobou 

Na výkaz cash flow se můžeme dívat ze statického nebo dynamického hlediska. 

Při statickém pohledu nám výkaz říká, kolik peněz má podnik k

dynamického pohledu jsou brány v úvahu očekávané příjmy z

budoucí peněžní toky (4).

1.1.3 Výkaz zisku a ztráty

Někdy je označován také jako výsledovka; „zachycuje vztah mezi výnosy podn

určité období a náklady potřebnými na jejich vytvoření“ (5, str. 52). Výkaz zisku a 

ztráty nás informuje o výši hospodářského výsledku, výsledný zisk (ztráta) však 

nezobrazuje skutečný peněžní tok, nýbrž účetní stav zisku (5).
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1.1.4 Provázanost účetních výkazů

Základním účetním výkazem je rozvaha zobrazující aktiva a pasiva firmy. Výsledek 

hospodaření za účetní období v rozvaze je roven výsledku hospodaření za účetní období 

ve výkazu zisku a ztráty. Pro firmu je také důležité znát stav finančních prostředků. Ve 

výkazu cash flow je konečný stav peněžních prostředků vyjádřen rozdílem finančních 

prostředků na začátku a na konci účetního období (6).

2 Provázanost účetních výkazů Vlastní zpracování dle 
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1.2 Finanční analýza

Úkolem finanční analýzy je zjistit poměr intenzity přispění jednotlivých činitelů 

k aktuální finanční situaci podniku. Finanční analýza bývá považována za základní 

zdroj informací pro posouzení finanční situace podniku a dále slouží jako podklad pro 

rozhodování o dalším vývoji podniku (8). 

1.2.1 Analýza stavových ukazatelů

Stavové ukazatele se váží k určitému datu, například ke konci roku nebo měsíce. Mezi 

stavové ukazatele se řadí položky rozvahy nebo jiných účetních výkazů. Někdy bývají 

také označovány jako absolutní ukazatele a jsou používány zejména k určení vývoje 

trendů, tedy k horizontální a vertikální analýze (9).

Horizontální analýza

Horizontální analýza zkoumá změny ukazatelů v čase. Jde o porovnání jednotlivých 

ukazatelů a vyjadřuje změnu v určité položce v čase. Porovnání jednotlivých položek se 

provádí po řádcích. Nejčastěji se změny vyjadřují v

Vertikální analýza

U vertikální analýzy zjišťujeme poměr jednotlivých položek výkazu vzhledem ke 

zvolenému základu. U rozvahy jsou jednotlivé položky vyjádřeny jako procentuální 

podíl z celkových aktiv, respektive celkových pasiv 

1.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů

Rozdílové ukazatele získáme jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Mezi nejčastěji 

používané rozdílové ukazatele patří:

� Čistý pracovní kapitál (ČPK)

� Čisté pohotové prostředky (ČPP)

� Čistý peněžně pohledávkový finanční fond (ČPM)
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Čistý pracovní kapitál

Čistý pracovní kapitál, někdy označovaný jako provozní kapitál, představuje přebytek 

oběžného majetku (oběžných aktiv) nad krátkodobým cizím kapitálem (krátkodobými 

cizími pasivy) (11). Velikost čistého pracovního kapitálu představuje platební schopnost 

podniku. Při vyšším čistém pracovním kapitálu by měla být i vyšší schopnost podniku 

plnit své finanční závazky (9).

Čisté pohotové prostředky

Čisté pohotové prostředky, nebo také peněžní finanční fond, jsou vypočítány jako rozdíl 

pohotových peněžních prostředků a okamžitě splatných závazků (9).

Čistý peněžně pohledávkový finanční fond

Bývá označován i jako čistý peněžní majetek a představuje oběžná aktiva bez zásob, 

nelikvidních pohledávek a krátkodobých pasiv (9).

1.2.3 Analýza poměrových ukazatelů

„Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních položek 

základních účetních výkazů k jiné položce nebo jejich skupině“ (12, str. 53). Z

zaměření můžeme poměrové ukazatele rozdělit na pět částí. 

3: Analýza poměrových ukazatelů (vlastní zpracování

poměrové ukazatele

ukazatele likvidity

ukazatele rentability

ukazatele zadluženosti

ukazatele aktivity

ukazatele tržní hodnoty
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přeměnit aktiva na peněžní prostředky. 

Rozlišujeme tři stupně likvidity: běžnou, pohotovou a okamžitou .

Běžná likvidita

Představuje podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Tento ukazatel říká, kolikrát 

by byl schopen podnik zaplatit své závazky v případě, že by proměnil svá oběžná aktiva 

v peněžní prostředky. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1,5 až 2,5 (13).

Pohotová likvidita

Představuje podíl oběžných aktiv očištěných o zásoby a krátkodobých závazků. 

Doporučená hodnota je 1 až 1,5 (13).

kamžitá likvidita

Tento ukazatel vyjadřuje okamžitou schopnost podniku plnit své krátkodobé závazky. 

Vypočítá se jako podíl finančního majetku a krátkodobých závazků. Doporučená 

hodnota se uvádí 0,2 až 0,5 (13).

Rentabilita neboli výnosnost vyjadřuje poměr mezi finančními prostředky, které jsme 

do svých aktivit vložili, a finančními prostředky, které jsme díky těmto aktivitám 

získali. Tyto ukazatele tak bývají často využívány při rozhodování, na jaké činnosti se 

má firma do budoucna zaměřit (14).

–

Ukazatel hodnotící ziskovost aktiv podniku. Podle něj zjistíme, jak efektivně využívá 

management aktiva ke generování zisku. Vypočítá se jako podíl EBIT (zisk před 

odečtením úroků a daní neboli provozní hospodářský výsledek) a celkových aktiv (15).

Rentabilita vlastního kapitálu –

„Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky podniku“ (12, str. 53). 

Vypočítá se jako podíl EBIT a vlastního kapitálu (12).
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Rentabilita investovaného kapitálu –

Patří mezi nejčastěji používané ukazatele při hodnocení ziskovosti investičních 

projektů. Počítá se jako podíl provozního výsledku hospodaření za běžné účetní období 

a výše investice (16).

Rentabilita tržeb –

Tento ukazatel informuje o tom, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu 

tržeb. Vypočítá se jako podíl EBIT a tržeb (17).

Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti umožňují nalézt vhodný poměr vlastního a cizího kapitálu. 

rámci této analýzy se sleduje celková zadluženost, zadluženost vlastního kapitálu a 

úrokové krytí (18).

Celková zadluženost

Tento ukazatel měří poměr vlastních a cizích zdrojů financování podniku. Při hodnotách 

vyšších než 0,5 převažují cizí zdroje nad vlastními. Jako doporučená hodnota se uvádí 

odnik financován z 30 % vlastními zdroji a ze 70 % cizími 

zdroji. Ukazatel vypočítáme jako podíl cizího kapitálu a aktiv (18).

Zadluženost vlastního kapitálu

Jde o obdobu celkové zadluženosti. Je zde opět zkoumán poměr využívání vlastních a 

cizích zdrojů financování. Při hodnotách vyšších než 1 podnik preferuje využívání 

cizích zdrojů. Zadluženost vlastního kapitálu se vypočítá jako podíl cizího kapitálu a 

vlastního kapitálu (18).

Úrokové krytí

Vyjadřuje, kolikrát celkový zisk pokryje úrokové platby. Tento ukazatel je často 

používán bankami nebo ratingovými agenturami. Při jeho vyšší hodnotě je i vyšší 

schopnost podniku hradit náklady spojené s využíváním cizího kapitálu. Ukazatel 

vypočítáme jako podíl EBIT a celkového nákladového úroku. Výsledná hodnota by 

měla být vyšší než 3 (19).
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Těmito ukazateli sledujeme schopnost podniku využívat majetek. Mezi nejčastěji 

užívané ukazatele aktivity patří obrat aktiv, obrat zásob a doba obratu zásob (20). 

Představuje množství prostředků, které je firma za dané období schopna vygenerovat 

dostupných zdrojů. Ukazatel říká, kolik korun tržeb připadá na korunu aktiv. Obrat 

aktiv se vypočítá jako podíl tržeb a celkových aktiv (21).

Obrat zásob

Obrat zásob představuje násobek, kolikrát za dané období firma přemění zásoby na 

tržby. Ukazatel se vypočítá jako podíl tržeb a zásob (21). 

Doba obratu zásob

Doba obratu zásob vychází z ukazatele obratu zásob, ale vztahuje se na určité období. 

Může jí o měsíc, týden nebo den, přičemž nejčastěji využívaným obdobím je právě 

den. Ukazatel se vypočítá jako podíl tržeb a zásob vynásobený počtem dnů v

Obecně lze říci, že čím nižší je doba obratu, tím efektivněji lze řídit zásoby .

Ukazatele tržní hodnoty

Ukazatele tržní hodnoty, někdy označované jako ukazatele kapitálového trhu, pracují 

tržními hodnotami. Bývají využívány zejména investory k posouzení návratnosti 

investovaných prostředků. Mezi nejčastější ukazatele této skupiny patří účetní hodnota 

akcie, čistý zisk na akcii, dividendový výnos a ukaz

1.2.4 Analýza soustav ukazatelů

„Cílem je sestavit takovou soustavu ukazatelů, která by umožnila kvalitně 

diagnostikovat finanční situaci firmy, případně předpovídat – predikovat její krizový 

vývoj – finanční tíseň“ 22, str. 54). Podle účelu použití členíme soustavy ukazatelů

bonitní a bankrotní modely. Bonitní modely bývají označovány jako diagnostické 

modely a hodnotí situaci pomocí jednoho koeficientu složeného z několika účelově 
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vybraných ukazatelů. Mezi nejznámější bonitní modely patří indikátor bonity, rychlý 

test a Tamariho model. Bankrotní modely byly odvozeny na základě skutečných dat 

vybraných z velkého souboru podniků. Tyto modely však mohou být omezeny 

geografickými rozdíly nebo časovou platností. Nejpoužívanějšími bankrotními 

jsou Altmanův index finančního zdraví a indexy IN (IN 95, IN99, IN01, IN05) (22).

Altmanův index finančního zdraví

Altmanův model, pro který se často používá označení Z score, je bankrotní model 

založený na poměrových ukazatelích. Z je finanční situaci firmy, a čím 

vyššího skóre je dosaženo, tím větší šanci má firma na přežití. Vzorec byl publikován 

v . Protože byl sestavován na vzorku amerických firem, nemusí u 

českých firem zobrazit vždy relevantní výsledky. Při Z>2,9 je podnik finančně zdravý, 

pro Z<1,2 je vysoká pravděpodobnost bankrotu společnosti a hodnoty mezi 1,2 a 2,9 

tzv. šedé zóně (23).
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Tento index bývá označován jako index důvěryhodnosti a spojuje v sobě bonitní a 

bankrotní model. Vychází z u a vytvořili jej manželé Neumaierovi. 

Dobře funguje právě v podmínkách českého prostředí, které je poněkud specifické. Pro 

hodnocení českých podniků bývá označován za nejvhodnější. Byl vytvořen v

a jeho úspěšnost je přes 70 %. Při indexu vyšším než 1,6 podnik tvoří hodnotu, při 

IN05<0,9 podnik spěje k bankrotu a mezi hodnotami 0,9 až 1,6 je šedá zóna (24).
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Indikátor bonity IB

Indikátor bonity se využívá hlavně v německy mluvících zemích, ale osvědčil se i 

v Česku. Hodnoty IB můžeme interpretovat tak, že pro inte

extrémně špatná, pro ( 1) velmi špatná, pro ( 1;0) špatná, pro (0;1) podnik má určité 

problémy. Interval (1;2) značí dobrou finančně

velmi dobrou a (3;4) extrémně dobrou situaci (22).
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1.3 SWOT analý

Pro budoucí rozvoj firmy je nutné zhodnotit silné a slabé stránky podniku a dále 

příležitosti a hrozby na trhu. Zkratka SWOT je složena z prvních písmen jednotlivých 

vlastností – 25

Při zkoumání silných a slabých stránek vycházím interního průzkumu firmy 

.Mezi hlavní okruhy při interní analýze patří:

� idské zdroje (zaměstnanci)

� inancování podniku

� echnická a technologická úroveň

�

� vztah se zákazníky

� v 7

U příležitostí a hrozeb vycházím externí analýzy okolí firmy 26 . Při tomto 

průzkumu se lze zaměřit na:

� vývoj ekonomiky

� demografické změny

� egislativní vlivy

� kulturní faktory

� politické vlivy (25
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1.4 HOS3 analýza

Metoda HOS analýzy spočívá v hodnocení tří komponent informačního systému –

Hardware (technika), Software (programové vybavení) a Orgware (soubor pravidel a 

činností dotýkajících se provozu informačního systému). Každá z těchto částí se hodnotí 

dle stupnice nízká úroveň, průměrná úroveň a vysoká úroveň. Takto odhadnutým 

úrovním přiřadíme čísla 1 až 3. Výsledné hodnocení informačního systému může mít 

typologii například 221. Dále určíme typ organizace dle následujícího rozdělení 28

1: Přehled typů organizací 28

Organizace, pro kterou informační systém není příliš důležitý, nepřináší ani zvýšení 

produkce, ani zisku, ani výraznou úsporu pracnosti (např.: malý živnostník, malé 

Organizace běžného typu

Organizace, pro kterou je informační systém velmi důležitý, přímo se podílí na tvorbě 

zisku, bez něj je činnost organizace ohrožena (např.: banky, pojišťovny)

1.4.1 Hodnocení jednotlivých složek systému

Tato složka podléhá nejrychlejšímu znehodnocování.  Počítače s nejlepšími parametry 

na trhu spadají do kategorie vysoká úroveň. Za dva roky ale stejný hardware přesuneme 

do kategorie průměrná úroveň a za čtyři roky do kategorie nízká úroveň (28).

Hodnocení softwaru je podobné jako hardware. Jen doba stárnutí je pomalejší, pohybuje 

se okolo šesti let (28

Orgware je soubor pravidel pro provoz informačního systému. U něj se obtížně definuje 

odhad jeho stárnutí. K posouzení úrovně orgware je vhodné odpovědět si na otázky 

vyplývající z praxe. Například: „Má každý pracovník jasně určeno, s jakými ú

jakým oprávněním smí pracovat?“, „Je každý pracovník zaškolen na své úlohy a má 
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v případě problému možnost rychlé konzultace se specialistou na informační systém?“, 

„Provádějí pracovníci správy informačních systémů pravidelně zálohování dat

kontrolu zařízení systému?“ atp. (28). 

1.4.2 Využití metody HOS k zlepšení úrovně IS

Po stanovení úrovně informačního systému metodou HOS můžeme snadno identifikovat 

nejslabší článek v systému a přijmout opatření pro zlepšení systému. V případě slabého 

ware je na místě nákup nových počítačů. Pokud je nejslabším článkem IS software, 

je vhodné vybrat novou softwarovou platformu, která odpovídá standardu okolí. 

případě slabého orgware, kdy podnik špatně využívá svůj informační systém, jej lze 

poměrně levně vylepšit jasným formulováním pravidel pro provoz systému (28).  
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1.5

Visual Basic for Applications (VBA) vychází z jazyka Visual Basic (VB) a je součástí 

29). Má stejnou syntaxi . 

Programování v tomto jazyce spadá do objektového programování.

1.5.1 Objekty

Při programování v objektově orientovaném prostředí využíváme objekty jako bloky, 

které používáme pro sestavení programu. Za objekty Visual Basicu můžeme považovat 

například ovládací prvky formulářů. Každý objekt je definován třídou. Třída definuje 

vnitřní strukturu objektu – vlastnosti, proměnné a postupy (30). 

1.5.2 

Každý objekt má definované 

množství vlastností, které dále můžeme měnit. objektů patří například 

méno, barva pozadí, výška, šířka, velikost písma a další 31 . Jako příklad uvedu 

vlastnost Height objektu UseForm. Tato vlastnost se používá k zjištění nebo změně 

výšky formuláře. Syntaxe vypadá následovně: 

UserForm1.Height = 28

Tento příkaz změní výšku formuláře s názvem UserForm1 na 28 pixelů (32 .

1.5.3 

Metody představují určitou akci, kterou může objekt udělat. Může jít o kopírování, 

vymazání, výběr apod. 31 . Jako příklad uvedu 

od vybere zadanou buňku, případně více buněk, v atributu objektu Range. Příkaz 

Range(″A1″).Select vybere buňku A1 33
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Výběr vypočítávaných analýz bude proveden s ohledem na potřeby společnosti 

& Service Center, s.r.o. Tato společnost mi poskytne exportované účetní 

dokumenty, ze kterých bude program čerpat zdrojová data pro výpočty. 

2.1 Analýza vybraného podniku

Název společnosti:

,

Sídlo firmy

Vinohradská  1255/85

618 00 Brno

2.1.1 Právní forma firmy

Jde o společnost s ručením omezeným. Společnost byla založena 9. října 2007 jedním 

společníkem a od roku 2010 má dva společníky. Základní kapitál firmy je 200 000 Kč.

2.1.2 Předmět podnikání

Předmětem podnikání je maloobchodní i velkoobchodní prodej tepelných čerpadel 

včetně příslušenství a náhradních dílů značek Panasonic, Samsung, Toshiba a LG. 
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4: Tepelná čerpadla Panasonic Aquarea 34

Zpočátku to mělo být pouze školící centrum klimatizační techniky LG. Později se 

firma stala velkoobchodním prodejcem klimatizací, tepelných čerpadel a rekuperací 

značek LG, Panasonic a Samsung a od roku 2012 značky Toshiba. Vzhledem k vysoké 

konkurenci firma během roku 2013 opustila velkoobchodní trh klimatizací a zaměřila se 

na prodej tepelných čerpadel. V současnosti firma nabízí zejména maloobchodní prodej. 

Zákazníkům je schopna vybrat nejlepší technické řešení tepelného čerpadla a díky 

rozsáhlé síti montážních partnerů zajistí odbornou montáž po celém území ČR i na 

Slovensku. Dále zajistí záruční i pozáruční servis.

2.1.3 Organizační struktura firmy

Obrázek 5 vystihuje organizační strukturu firmy Training

struktura však není striktně dodržována, protože jednotlivá oddělení jsou tvořena pouze 

jedním až čtyřmi zaměstnanci a jejich činnosti se mohou částečně překrývat.



29

5: Organizační struktura firmy (vlastní zpracování)

Jednatelé

Obchodníci Účetní Logistika

Sklad

Marketing
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2.2 Analýza informačních technologií v

2.2.1 

Hardware uživatelských stanic je tvořen notebooky HP Probook 6360b. Ty jsou 

2410M Sandy Bridge. Jde o dvoujádrový procesor 

frekvencí 2,3GHz, jehož součástí je integrovaná grafická karta Intel HD Graphics 

3000. Notebooky dále obsahují 4GB operační paměti DDR3 a 500GB pevný disk 

rychlostí 7200 otáček za sekundu. LCD displej má úhlopříčku 13,3“ a rozlišení 

1366x768 pixelů. 

Součástí každého notebooku je dokovací stanice HP 2009 Docking Station 

VB041AA, ke které je připojen monitor, klávesnice, myš a síťové připojení do místní 

LAN sítě. Monitory jsou použity 24“ Asus VE247H.

Server je značky Fujitsu Siemens. Obsahuje 3 disky zapojené do pole RAID 5. 

Jejich kapacita je 73GB a dvakrát 146GB. Server je napojen na UPS a při výpadku 

elektrické energie poskytuje 2 hodiny stálého provozu serveru. Pro ukládání dat na síti 

slouží datové úložiště Synology DS 411j. Toto úložiště je vybaveno dvěma 

terabajtovými disky zapojenými do pole RAID 1. O provoz modelu se stará procesor 

operační pamětí 128MB DDR2. Pro vnější 

rozhraní je využíván gigabitový LAN konektor RJ 45.

Firma je dále vybavena tiskárnou Konica Minolta Bizhub C220. Jde o 

multifunkční síťovou tiskárnu s oboustranným barevným i černobílým tiskem a s 

možností sešívání.

2.2.2 

Notebooky jsou vybaveny operačním systémem Microsoft Windows 7 Professional 

v 64 bitové verzi. Server je vybaven operačním systémem Microsoft Windows Server 

2008. Dále se ve firmě používá Balík Microsoft Office 2010. Pro účetnictví a správu 

zboží se používá informační systém Pohoda E1. 
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áloha a archivace dat

Zpracování dat z informačního systému probíhá na serveru vybaveném třemi 

disky zapojenými do pole RAID 5. Ostatní data jsou zálohována v

Attached Storage) stanici Synology. O zálohování se stará software Acronis 

2.2.4 Informační systém firmy

Firma používá informační systém POHODA E1. Jde o systém na pomezí ekonomických 

a ERP systémů. Nejčastěji využívanými funkcemi tohoto informačního systému ve 

firmě jsou fakturace, objednávky, sklady a účetnictví. Firma používá zmíněný 

informační systém od svého založení. O technickou podporu se externě stará firma 

6: Pracovní prostředí IS POHODA (vlastní zpracování)
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2.3 SWOT analýza

7: SWOT analýza (vlastní zpracování)

SWOT analýza

Silné stránky

� technická znalost produktů na 

velmi vysoké úrovni

� stálí odběratelé

� image a vystupování firmy

� poskytování poradenství

�

� dobře zmapovaný trh

Příležitosti

� rostoucí zájem o ekologické a 

úsporné vytápění

� zvyšující se trend poptávky po 

klimatizacích a tepelných 

čerpadlech

� zvýšení prodeje díky dotacím 

„Zelená úsporám“

� příležitost zlepšit povědomí o 

firmě

Slabé stránky

� vysoká konkurence v odvětví

� špatné vztahy s některými  

� podhodnocené finanční zdroje

� špatné cash flow

� problematická situace 

hlediska platební morálky 

odběratelů

� vysoké náklady velkoobchodní 

� kolísání prodeje v rámci 

sezónní poptávky

� cenové války s konkurencí

� změna legislativy

� zrušení dotací
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2.4 HOS3 analýza

Analyzovaný podnik spadá do kategorie „organizace běžného typu“. V rámci analýzy 

jsem se věnoval nejprve jednotlivým částem informačního systému (hardware, software, 

orgware) a následně jsem zhodnotil systém jako celek.

2.4.1 Hodnocení hardware

Velká část hardwaru byla obnovena v měly přístroje poměrně vysoký 

výkon. V důsledku stárnutí hardwaru jsem však současné hodnocení ve firmě zařadil do 

kategorie „průměrná úroveň“. 

2.4.2 Hodnocení software

Firma využívá moderní a aktualizovaný software pracující na platformě klient

který umožňuje sdílené zpracování dat více uživateli. Hodnocení softwaru jsem zařadil 

do kategorie „vysoká úroveň“.

2.4.3 Hodnocení orgware

Orgware je ve firmě nejslabším místem. Udělil jsem mu hodnocení „nízká úroveň“, 

neboť ne každý pracovník má vymezenou odpovědnost za data, která spravuje, 

respektive neplatí zásada, že měnit určitá data smí jen určitý pracovník. Nejsou 

definovány jasné směrnice a typové postupy pro provoz systému a pro ošetření 

havarijních stavů. Ne všichni pracovníci jsou plně zaškoleni na své úlohy v

2.4.4 Celkové hodnocení IS

Informační systém analyzovaného podniku spadá do kategorie 231. tedy o málo 

efektivní IS, který lze zlepšit pouze změnou orgware.
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8: HOS3 analýza (vlastní zpracování)

2.5 Analýza současného vyhodnocování finanční situace

současnosti firma měsíčně vyhodnocuje zisky a obrat. Vyhodnocování probíhá 

pomocí aplikace Microsoft Excel, kde vedení podniku ručně přidává aktuální data a 

následně Excel vypočítá sledované parametry.

2.6 Požadavky firmy na finanční analýzu

Firma má zájem o pravidelnou kontrolu finančního stavu pomocí ukazatelů finanční 

analýzy. Mezi požadavky patří horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty u těch položek, které zaznamenávají významné finanční toky. 

tyto položky:

�

o Dlouhodobý majetek

o Dlouhodobý hmotný majetek

o Oběžná aktiva

� Zásoby

� Zboží

� Krátkodobé pohledávky

� Krátkodobý finanční majetek

0

1

2

3

Hardware Software Orgware
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�

o Vlastní kapitál

� Výsledek hospodaření minulý

� Výsledek hospodaření běžného účetního období

o Cizí zdroje

� Dlouhodobé závazky

� Krátkodobé závazky

� Závazky z obchodních vztahů

� Bankovní úvěry

U výkazu zisku a ztráty je potřeba analyzovat následující položky:

� Tržby za prodej zboží

� Náklady vynaložené na prodej zboží

� Obchodní marže

� Výkonová spotřeba

� Osobní náklady

� Provozní výsledek hospodaření

� Výsledek hospodaření za účetní období

Dále firma požaduje analýzu rozdílových ukazatelů. 

� Čistý pracovní kapitál

� Čisté pohotové prostředky

� Čistý peněžně pohledávkový fond. 

U analýzy poměrových ukazatelů jsou požadovány následující ukazatele:

�

o Běžná likvidita

o Pohotová likvidita

o Okamžitá likvidita

�

o

o ROE
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o

o

� Ukazatele zadluženosti

o Celková zadluženost

o Zadluženost vlastního kapitálu

o Úrokové krytí

�

o

o Obrat zásob

o Doba obratu zásob

2.7 Zhodnocení analýz současného stavu

Firma má problémy s finanční situací způsobenou mimo jiné podhodnocenými 

finančními zdroji a špatným cash flow. Současný způsob vyhodnocování finanční 

situace je nedostatečný, a proto je nezbytné zavést nové způsob í finanční 

tomu by měl sloužit software vytvářený v rámci této práce. Jeho 

onalita bude vycházet zejména z požadavků v hardwarového 

hlediska nejsou pro dané řešení potřeba žádné investice a současný hardware plně 

dostačuje.
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ

této kapitole se zaměřím na vytvořený software, který je tvořen sešitem aplikace 

názvem Financni_Analyza_1.0.xlsm. Dále uvedu přehled komerčních 

produktů a jejich srovnání s vlastním řešením. Na závěr se zaměřím na ekonomické 

zhodnocení vlastního řešení.

3.1 Vlastní software

Sešit Financni_Analyza_1.0.xlsm je tvořen jedenácti listy (Úvod, Horizontální analýza 

rozvahy, Vertikální analýza rozvahy, Horizontální analýza VZZ, Vertikální analýza 

VZZ, Rozdílové ukazatele, Poměrové ukazatele, Soustavy ukazatelů, Grafy vývoje 

majetku, Grafy vývoje nákladů a výnosů, Exportovaná data).

3.1.1 Úvodní list

Na úvodní stránce nalezneme základní informace, tedy název analyzované firmy, 

přehled listů a čtyři tlačítka (Úvodní formulář, Navigace, Nahrání dat a Nápověda).

9: Úvodní list (vlastní zpracování)

Tlačítko Úvodní formulář zobrazí formulář, který obsahuje zaškrtávací políčka 

pro výběr zobrazovaných let a analýz. Výběr let a výběr výpočtů je rozdělen pomocí 
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dvou rámečků. V každém rámečku jsou ještě dva přepínače, které slouží k označení 

nebo odznačení všech zaškrtávacích políček v rámečku. Ve spodní části formuláře jsou 

umístěna dvě tlačítka: Spočítat a Zavřít. 

10: Úvodní formulář (vlastní zpracování)

Výběr let je realizován pomocí objektu ListBox. Do něj se pomocí cyklu W

přidají zaškrtávací políčka jednotlivých let. Počátečním rokem je rok 2010. Cyklus bude 

probíhat, dokud platí podmínka, že aktuální rok je vyšší než proměnná rok. Začátkem 

každého nového roku se tedy do listboxu přidá automaticky nové políčko. Kód tohoto 

cyklu je zobrazen níže:

While Date > rok

UserForm1.ListBox1.AddItem i

If (Year(Date) Mod 4) Then

rok = rok + 365

Else

rok = rok + 366

End If

i = i + 1

Wend
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Pro výpočet analýz je nutné zaškrtnout alespoň jedno políčko u výběru let i u 

výběru výpočtů. Při porušení tohoto pravidla se uživateli zobrazí zpráva informující o 

této podmínce.

11: Varovná zpráva (vlastní zpracování)

Tlačítko slouží pro přepínání mezi jednotlivými listy. Toto tlačítko je 

umístěno na každém listu a jeho zmáčknutí vyvolá zobrazení formuláře s výběrem 

všech listů v
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12: Formulář navigace (vlastní zpracování)

Tlačítko ahrání dat slouží k účetních výkazů. Jeho zmáčknutí 

spustí dvě procedury – naplneni_promennych nahrani_dat

naplneni_promennych slouží k naplnění následujících proměnných:

� arr_alpha(3, 9)

� arr_karta(11)

� cesta

� pocet_let

Proměnná arr_alpha(3, 9) představuje dvourozměrné pole, které jsem 

použil k naplnění názvů souborů s exportovanými daty a písmen buněk představujících 

sloupce jednotlivých le Proměnná arr_karta(11) je naplněna názvy listů. 

Proměnná cesta je typu string (řetězec) a je naplněna řetězcem s

cesta = ThisWorkbook.Path & "\"

Proměnná pocet_let je typu integer a představuje počet let, ke kterým máme účetní 

výkazy. 

nahrani_dat nejprve otestuje existenci potřebných souborů pro 

případě, že soubor neexistuje, varuje uživatele pomocí zprávy. Dále otevře 
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y rozvahy a výkazu zisku a ztráty příslušných , načež exportuje potřebná data 

í struktury v listu „Data“. Následně soubory zavře.

Poslední tlačítko na úvodní stránce slouží k vyvolání nápovědy. Ta informuje 

uživatele o ovládání tohoto programu.

13: Formulář nápovědy (vlastní zpracování)

ové ukazatele

analýze stavových ukazatelů slouží listy Horizontální analýza rozvahy, Vertikální 

analýza rozvahy, Horizontální analýza VZZ a Vertikální analýza VZZ. Při výběru 

jednotlivých analyzovaných položek jsem vycházel z požadavků firmy. U těchto analýz 

je pro každou položku u každého roku vypočítána absolutní hodnota ukazatele a jeho 

procentuální vyjádření. U horizontálních analýz jsem dále pro snazší vyhodnocování 

implementoval podmíněné formátování s použitím sady ikon.

14: Horizontální analýza rozvahy (vlastní zpracování)

3.1.3 Rozdílové ukazatele

Vypočítávané rozdílové ukazatele jsou čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky 

a čistý peněžně pohledávkový fond. Pro každý ukazatel je vytvořen graf, který 
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uje jeho vývoj v čase. Pro lepší zobrazení ukazatelů v grafech může uživatel 

využít přepínače pro zobrazení ukazatelů v jiném typu grafu. 

15 Přepínač typu grafů (vlastní zpracování)

Ukazatele je možné zobrazit v ch grafů:

� skupinový sloupcový

� skupinový sloupcový s prostorovým efektem

� skupinový pruhový

� skupinový pruhový s prostorovým efektem

� skládaný spojnicový

� skupinový válcový

� skupinový válcový s prostorovým efektem

� skupinový kuželový

� skupinový jehlanový

� skupinový prostorový jehlanový

3.1.4 Poměrové ukazatele

poměrovými ukazateli obsahuje ukazatele likvidity, ukazatele rentability, 

ukazatele zadluženosti a ukazatele aktivity. Jednotlivé ukazatele jsem vybral v závislosti 

požadavcích firmy. Ke každé skupině ukazatelů se váže jeden graf, který zobrazuje 

vývoj příslušných ukazatelů v čase.

3.1.5 Soustavy ukazatelů

listu se soustavami ukazatelů je vypočítáván Altmanův index, index IN05 a indikátor 

bonity. Každá z těchto soustav je dále zobrazena graficky. Uživatel může měnit typ 

grafu stejně jako u listu s rozdílovými ukazateli.
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3.1.6 Samostatné grafy

Listy Grafy vývoje majetku a Grafy vývoje nákladů a výnosů slouží k zobrazení vývoje 

jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v čase. Celkem tyto dv

obsahují 23 grafů.

3.1.7 

Aplikace obsahuje 9 modulů a dva formuláře. Při jejich pojmenovávání jsem postupoval 

tak, aby bylo na první pohled jasné, co daný prvek představuje, a abych usnadnil 

budoucí editaci kódu. Dále jsem se snažil o vhodné pojmenování názvů proměnných, 

procedur a funkcí. V kódu jsem použil také dostatečné množství komentářů.

16 (vlastní zpracování)

Výpočet všech ukazatelů je prováděn pomocí cyklů For, u nichž je počet 

průchodů závislý na proměnné pocet_let. Tím je program snadno modifikovatelný 

v případě potřeby analyzování širšího časového období nebo při potřebě analyzovat 

místo let jednotlivé kvartály. Následující ukázka kódu představuje část procedury 

rozdilove, která má na starost výpočet rozdílových ukazatelů.
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Sub rozdilove()
For i = 0 To pocet_let

'ČPK (OA - kr.závazky)
Worksheets(arr_karta(4)).Range(arr_alpha(2, i) & 5) = 
Worksheets(arr_karta(0)).Range(arr_alpha(2, i) & 6) -
Worksheets(arr_karta(0)).Range(arr_alpha(2, i) & 18)
...

Next i
End Sub

3.1.8 Přenositelnost programu

Přenositelnost programu byla otestována na datech společnosti WineArt, s.r.o. Tato 

firma používá informační systém POHODA E1. Program byl i s těmito daty plně 

funkční bez nutnosti nějakých úprav.

3.1.9 

Diagram toku dat znázorňuje návaznost jednotlivých činností v rámci softwarového 

řešení. Jde o zachycení systému jako celku Yourdonovou notací. V diagramu vystupují 

čtyři procesy (nahrání dat, výběr let a analýz, výpočet analýz, procházení listu

externí entita (uživatel).

17 (vlastní zpracování)
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3.2 Přehled komerčního softwaru

Do přehledu softwaru pro výpočet finanční analýzy jsem vybral čtyři komerční 

Následně jsem udělal srovnání s vlastním řešením.

3.2.1 

Tento software je tvořen sešitem aplikace Microsoft Excel. Jde o podobné řešení, jaké 

jsem vytvořil v rámci této práce. Společnost ABRA software, a.s., která vyvíjí tento 

software, volně poskytuje demo tohoto programu. Demo obsahuje předvyplněná tři 

období fiktivní firmy, aby bylo možné vyzkoušet funkčnost programu. Celý sešit 

obsahuje 25 listů. Jde tedy o poměrně rozsáhlý projekt, jenž nabízí širokou škálu

různých analýz. Úvodní list obsahuje vstupní údaje, které jsou tvořeny doplňujícími 

údaji k finanční analýze (například perioda období, počty zaměstnanců a průměrné 

odvětví).

18: Vstupní údaje vlastní zpracování 35

Další tři listy představují účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow). 

Jsou určeny k zadání potřebných dat. Celkem je potřeba vyplnit přibližně 180 buněk 

v každém sledovaném období.
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19 vlastní zpracování

Následující listy se už věnují jednotlivým analýzám. Jde například o horizontální 

analýzu, vertikální analýzu, strukturu výnosů a nákladů, provozní náklady, poměrové 

analýzami jsou doplněné listy s příslušným analýzám.

Hlavní výhodu tohoto programu spatřuji v jeho ceně. Ta činí 3 509 Kč. Dále bych 

ještě zmínil poměrně velké množství vypočítávaných ukazatelů, které jsou většinou 

doplněné přehlednými grafy. Nevýhodou tohoto programu je ruční zadávání dat. Tím 

ftware nesplňuje požadavky společnosti Training & Service Center, s.r.o.

3.2.2 

Tento doplněk informačního systému POHODA vytváří okamžité reporty v

Microsoft Excel. Výsledné reporty zobrazuje formou kontingenčních tabulek a grafů. 

Reporty dále mohou operativně reagovat na nové dotazy či změněné požadavky. Pokud 

dojde ze strany uživatele k úpravě zadání sledovaných parametrů a filtrů, POHODA 

Business Intelligence je okamžitě zpracuje, vyhodnotí a zobrazí. Zákazníci si mohou 

vybírat ze tří scénářů: doklady, sklady a účetnictví (36). 

rozmezí 16 980 Kč až 49 980 Kč. Pro kontrolu financí a 

hospodaření podniku v rámci tohoto projektu by stačil scénář účetnictví. Verze se 
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scénářem účetnictví stojí 24 980 Kč velikosti společnosti Training & 

Service Center, s.r.o., je toto řešení až příliš rozsáhlé a zbytečně drahé.

20: Vývoj nákladů a výnosů 36

3.2.3 

®
je koncipován jako modulární systém pro zpracování analýz. 

Mezi základní moduly patří finanční analýza, finanční plán, investiční záměr, finanční 

výpočty, portfolio investora, oceňování společnosti a operativní cash flow. Program má 

důkladně řešené importní můstky, které umožňují import dat z ůzných typů vstupních 

souborů, a je schopen automaticky vyhledávat nové soubory určené k importu. Výstupy 

finanční analýzy jsou tvořeny tabulkami a grafy, navíc umožňuje srovnání se zvoleným 

případě negativního trendu hospodaření s předpokl

finančních potíží poskytuje uživatelům včasné varování. U finančního plánu umožňuje 

vytvořit několik scénářů operativních nebo strategických finančních plánů (37).
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21: Analýza poměrových ukazatelů 37

ční analýza stojí 19900 Kč. 

3.2.4 

Software společnosti FAF slouží pro finanční analýzy účetních výkazů, finančních 

ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a výpočet cash flow. Poskytuje 

profesionální rating k hodnocení bonity firem, hodnotí silné a slabé stránky na základě 

účetních výkazů, moduluje budoucí vývoj a obsahuje přes 70 grafů a 40 ukazatelů. 

prostředí Microsoft Excel (38).
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22: Trendy ukazatelů 38

Licence pro analyzování jedné firmy stojí 8500 Kč.

3.3 Náklady vlastního softwaru

Cenu za jednu licenci navrženého softwaru jsem odhadl na 2 000 Kč. Při stanovení ceny

jsem vycházel z odhadu počtu hodin potřebných pro vytvoření tohoto softwaru, tedy 

přibližně 100 hodin. Dále jsem uvažoval finanční ohodnocení 300 Kč/hod. Celkem tedy 

vývoj vychází na 30 000 Kč. Cenu jedné licence jsem odvodil od předpokladu prodeje 

patnácti licencí. 



50

3.4 Ekonomické zhodnocení

rámci požadavků firmy Training & Service Center, s.r.o., vychází nejlevněji vlastní 

návrh řešení. Program FinAnalysis neumožňuje import dat a ostatní programy jsou pro 

potřeby společnosti příliš drahé. Přehled cen jednotlivých produktů je znázorněn 

v

2: Přehled cen produktů (vlastní zpracování)

Cenový rozdíl vůči vlastnímu řešení

Vlastní řešení 2000 Kč ˗

3509 Kč 1509 Kč

8500 Kč 6500 Kč

19900 Kč 17900 Kč

24980 Kč 22980 Kč

Mezi výhody vlastního řešení patří nízká cena a možnost snadné imp

dalších analýz dle požadavků podniků. Oproti programům POHODA Business 

Inteligence nebo EQUANTA jde o funkčně mnohem jednodušší program, který ale 

splňuje požadavky společnosti Training
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ZÁVĚR

Cílem mé práce bylo navrhnout software pro výpočet ukazatelů finanční analýzy 

v prostředí Microsoft Excel s použitím maker v jazyce VBA. V teoretické části jsem se 

zabýval popisem jednotlivých ukazatelů finanční analýzy, problematikou SWOT 

analýzy a HOS3 analýzy a jazyku VBA. V oru současného stavu jsem analyzoval 

vybranou firmu, která mi poskytla účetní data pro výpočty. V části vlastního návrhu 

řešení jsem se věnoval vlastnímu softwaru.

Výsledný software splnil cíle kladené na tuto práci. Program si načte data 

exportovaných souborů z informačního systému POHODA. Dále vypočítá jednotlivé 

analýzy a výsledky zobrazí číselně i graficky. Přenositelnost programu byla otestována 

na společnosti WineArt, s.r.o., která používá také informační systém POHODA.

Volba jednotlivých analýz byla provedena tak, aby splnila všechny požadavky 

společnosti Training & Service Center, s.r.o., přičemž obsahuje ještě některé další 

používané ukazatele, které nebyly společností požadovány.

současné verzi je program optimalizován na čtyři časová období. Výpočty jsou 

ale prováděny v cyklech, tudíž jej lze snadno modifikovat na vyšší počet období. Stejně 

tak je možné lehce přidat další vypočítávané ukazatele finanční analýzy.

Pro firmu Training & Service Center, s.r.o., má aplikace přínos v odstranění 

některých slabých stránek společnosti bez nutnosti vysokých finančních investic. 

Konkrétně jde o podhodnocení finančních zdrojů a špatné cash flow. Ve srovnání 

komerčním softwarem pro výpočet ukazatelů finanční analýzy jde o finanční úsporu 

v řádech tisíců korun.
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