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Abstrakt 

Bakalářská práce prezentuje finanční analýzu podniku Scheidt & Bachmann, GmbH, 

Mönchengladbach. Zdrojem dat pro  analýzu jsou účetní dokumenty za roky 2007-2012. 

Finanční situace podniku je analyzována pomocí regresní analýzy a časových řad 

s využitím programu z prostředí MS Office Excel 2010. Práce v teoretické části 

vysvětluje ekonomické a statistické pojmy, praktická část se zabývá výpočty a jejich 

interpretací a výsledky analýzy tvoří podklad pro možné návrhy vylepšení 

hospodářských cílů podniku. 

 

Abstract 

The bachelor´s thesis presents the financial analysis of the Scheidt & Bachmann, 

GmbH, Mönchengladbach. Sources for conducted analysis are accountings documents 

from year 2007 to year 2012. Financial situation of the company is analysed by 

regression analysis and time series using the means of a programme MS Office Excel 

2010. The thesis explains in theoretical part the economical and statistical terms, 

practical part deals with calculations and with their interpretations and the results of 

analysis built the basis of possible proposals for improving the company economical 

goals.  

 

Klíčová slova 

Statistické metody, časové řady, regresní analýza, finanční analýza, finanční ukazatele. 

 

Key words 

Statistical methods, time series, regression analysis, financial analysis, financial 

indicators. 
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ÚVOD 

Podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby, vývoje a servisováni sofistikovaných 

technických a řídicích systémů mají v dnešní době k dispozici ve výrobní sféře nástroje 

komplexní teorie řízení podniku (např. Digital Factory, Lean Production, Virtual Reality 

in Design atd.). Zároveň tyto subjekty i ve sféře ekonomické a finanční využívají 

efektivní nástroje k řízení podniku. Jedním z takových nástrojů je finanční analýza. 

V rozvinutých, především anglosaských, tržních ekonomikách je finanční analýza 

pevnou součástí finančního řízení podniku. V nových členských státech EU vykazuje 

její využití významný nárůst a stává se standardním nástrojem pro plánování  

a stanovování krátkodobých i dlouhodobých cílů.  

Finanční analýza ovlivňuje konkurenceschopnost podnikatelského subjektu a je 

nástrojem, kterým se musí společnosti neustále zabývat z důvodu informovanosti  

o vlastních zdrojích z hlediska časové posloupnosti, pracuje přitom jak s údaji ex post 

tak i s údaji ex ante. Z jejich interpretace se dá vyvodit další působení podniku. Analýza 

finančních výkazů může pomoci odhalovat jak aktuální, tak i možné budoucí problémy 

podniku. Pokud spojíme finanční analýzu a statistické metody, konkrétně časové řady, 

tak dostaneme nástroj, který je schopný kvalifikovaně a přesněji předpovídat vývoj 

jednotlivých ukazatelů finančního zdraví podniku. 

Moje bakalářská práce se bude zabývat právě touto tématikou, v níž se budu věnovat 

analýze finančních ukazatelů a pomocí statistických metod budu analyzovat minulé 

období a předpovídat budoucí možný vývoj – díky čemuž budu schopný navrhnout 

opatření, která mohou pomoci podniku upevnit  jeho ekonomické postavení na trhu. 

Zpracovat finanční analýzu za pomoci statistických ukazatelů pro Scheidt & Bachmann, 

GmbH, Mönchengladbach jsem se rozhodl na základě osobních zkušeností, které jsem 

získal během dvou pracovně-studijních pobytů v hlavním sídle této firmy  

v Mönchengladbachu. Mé pobyty byly v rámci studijního programu společnosti  

a poskytly mi možnost odborné praxe ve výrobě a seznámení se s realizací pravidel 

kontroly managementu kvality výrobních procesů jednotlivých komponent. 

  



 
 

11 
 
 

CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je finanční analýza podniku s využitím statistických metod  

a programu z prostředí MS Office Excel 2010 a na základě výsledků návrh možných 

zlepšení situace. K dílčím cílům bakalářské práce patří:  

 rekapitulace a zhodnocení hospodářských výsledků zahraničního podniku 

Scheidt & Bachmann, GmbH, Mönchengladbach, Německo, za 6 leté období 

2007 až 2012, 

 určení ekonomických ukazatelů aplikací metod finanční analýzy dle pravidel 

platných v České republice, 

 teoreticky podložená predikce vývoje hospodaření v následujícím definovaném 

období, 

 aplikace v programu Excel MS Office 2010, využitím programovacího jazyku 

VBA (Visual Basic for Application) pro výpočet a grafickou interpretaci 

pomocných funkcí při finanční analýze. 

 

Metodika práce 

Stav celkového hospodaření podniku včetně hospodaření jeho dceřiných společností 

bude zhodnocen metodami finanční analýzy.  

Finanční analýzou budou zpracovány ekonomické indikátory, získané z účetních 

uzávěrek, rozvahy a výkazu zisku a ztrát a z dalších informací poskytnutých podnikem. 

Jejich identifikací a kvantifikací budou s  využitím statistických metod získané 

koncentrované informace umožňující teoreticky podloženou predikci vývoje 

hospodaření v následujícím období.  

Tyto informace budou tvořit část souboru opatření vedoucích k realizaci žádaných 

hospodářských cílů podniku a ke zlepšení efektivity jeho chodu.  

Zvolená metodika práce bude respektovat pokyny pro vypracování BP a bude 

realizována v částech: teoretická východiska práce, analýza problému, vlastní návrhy 

řešení a závěr. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části bakalářské práce se budu věnovat teoretickému poznání ze dvou okruhů,  

a to statistiky a finanční analýzy. Budu se zabývat hlavně statistikou, konkrétně 

analýzou časových řad a regresní přímkou. V kapitole o finanční analýze se budu 

věnovat ekonomickým ukazatelům a jejich interpretaci pomocí finanční analýzy. 

1.1 Statistika 

Statistika je vědecká disciplína, která je zaměřená na data a práci s nimi. Na zkoumání 

dat je potřebné nejdříve data shromáždit. Zkoumání dat probíhá pomocí statistických 

metod a analytických postupů. Pomocí zkoumání takto získaných dat můžeme 

přemýšlet o možném využití dat pro kvalifikované rozhodnutí [12]. 

Sběr dat předchází analýzám a proto je to faktor, který se při statistice nesmí zanedbat. 

Sběr dat dát je prvním krokem při každé statistické činnosti. Získaná data jsou často 

v obrovském množství a málokdy jsou uspořádaná. Proto je potřebné je uspořádat podle 

určitého klíče – nejčastějším způsobem je tabulková interpretace s grafickým 

zobrazením dat [9]. 

1.2 Časové řady 

Analýza časových řad včetně předpovídání jejich budoucího chování patří mezi 

nejdůležitější oblasti rozvoje současné statistiky, protože se úspěšně vyrovnává  

s popisem dynamických systémů, s kterými často přicházíme do styku. Data, která 

vytvářejí časovou řadu, vznikají jako chronologicky uspořádaná pozorování, a důležité 

pro ně je to, že jsou v čase uspořádána chronologicky. Jako příklad lze uvést časovou 

řadu objemu výrobu v určitém podniku za jednotlivé roky. Cílem analýzy časové řady 

je většinou konstrukce odpovídajícího modelu. To nám posléze umožňuje porozumět 

mechanismu, na jehož základě jsou generovány údaje, díky porozumění modelu jsme 

schopni předpovídat budoucí vývoj systému, navíc konstrukce modelu nám umožňuje 

do určité míry řídit a optimalizovat činnost systému vhodnou volbou vstupních 

parametrů a počátečních podmínek [2]. 
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1.2.1 Rozdělení časových řad 

a) Členění podle časového hlediska rozhodného 

- intervalové časové řady – ukazatele v tomto typu časových řad charakterizují, 

kolik událostí, jevů, věcí atp. vzniklo nebo zaniklo v daném časovém intervalu 

(například počet narozených dětí za jeden rok), 

- okamžikové časové řady – v tomto typu časových řad ukazatele charakterizují, 

kolik událostí, věcí, jevů, atp. vzniklo nebo zaniklo v určitém časovém 

okamžiku. 

Hlavní odlišností mezi těmito dvěma typy časových řad je to, že u intervalových 

časových řad můžeme údaje sčítat a tím tak vytvořit součty za delší období. 

Naproti tomu u okamžikových časových řad nemá sčítání údajů reálnou 

interpretaci. Z tohoto důvodu je tedy nutné počítat s rozdílnou povahou těchto 

dvou druhů časových řad při jejich zpracování [12]. 

b) Členění podle periodicity 

- Krátkodobé časové rady – kratší než 1 rok 

- Dlouhodobé časové rady – delší než 1 rok 

 

c) Členění podle druhu sledovaných ukazatelů 

- Řada absolutních hodnot  

- Řada odvozených charakteristik  

 

d) Členění podle způsobů vyjádření údajů 

- Naturální ukazatele – nefinanční hodnoty 

- Peněžní ukazatele – finance 

 

1.2.2 Charakteristika časových řad 

Charakteristikou časových řad jsme schopni získat různé informace o zkoumané časové 

řadě, jako jsou diference a průměr. Za účelem dosáhnutí nejjednoduššího výpočtu 

jednotlivých charakteristik je potřebné zabezpečit, aby délky sousedních intervalů byly 

stejně dlouhé.  

  



 
 

14 
 
 

Průměr intervalové řady (�̅�) vypočítame jako aritmetický průměr všech hodnot časové 

řady v daných intervalech [12] 

 
�̅� =

1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

, 
(1.1) 

 

kde  �̅� - průměr intervalové řady 

  n – počet prvků v množině 

  𝑦𝑖 - jednotlivé prvky množiny „y“ 

 

Průměr okamžikové časové řady se nazývá také chronologický průměr a je rovněž 

označen �̅�. Počítáme jej pomocí vzorce  

 �̅� =
1

𝑛 − 1
[
𝑦1

2
+ ∑ 𝑦𝑖 +

𝑦𝑛

2

𝑛−1

𝑖=2

]. (1.2) 

 

První diference neboli také absolutní přírůstek je charakteristika, která patří mezi 

nejjednodušší charakteristiky. Vyjadřuje, o kolik se změnila hodnota časové řady 

v určitém bodě v čase v porovnání s jiným bodem, který mu předcházel. Pokud zjistíme, 

že hodnoty se pohybují okolo konstanty, můžeme předpokládat, že trend bude mít 

lineární průběh – bude ho možné popsat přímkou [12] 

  1𝑑𝑖(𝑦) = 𝑦𝑖−1,       𝑖 = 2, 3, … , 𝑛. (1.3) 

 

Průměr prvních diferencí je aritmetickým průměrem prvních diferencí, které vyjadřují, 

o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový interval [12] 

  1𝑑𝑖(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
1

𝑛 − 1
∑  1𝑑𝑖(𝑦) =

𝑦𝑛 − 𝑦1

𝑛 − 1
.

𝑛

𝑖=2

 (1.4) 

 

Koeficient růstu vyjadřuje, kolikrát se zvýšila anebo snížila hodnota ukazatele 

v porovnání s minulým obdobím. Je to podíl hodnoty ukazatele v období i a hodnoty 

v období  i-1 [12]  
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 𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
,       𝑖 = 2, 3, … , 𝑛. (1.5) 

 

Průměrný koeficient růstu je geometrickým průměrem jednotlivých koeficientů růstu  

a vyjadřuje, kolikrát se v průměrů zvýšila nebo snížila hodnota sledované proměnné za 

jedno časové období [12] 

 𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ = √∏ 𝑘𝑖(𝑦) =

𝑛

𝑖=2

𝑛−1

√
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1

  . (1.6) 

 

1.2.3 Dekompozice časových řad 

Časová řada se dá podle klasického modelu rozdělit na čtyři základní složky. Přítomnost 

všech čtyř složek není podmínkou a u některých typů řad může sezónní složka chybět 

[9]. 

Pokud je dekompozice aditivní, vyjádříme tento rozklad pomocí vzorce:  

 

 𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑒𝑖,       𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, (1.7) 

 

kde jednotlivé složky jsou:  

 𝑇𝑖  – hodnota trendové složky  

 𝑆𝑖  – hodnota sezónní složky  

 𝐶𝑖  – hodnota cyklické složky 

 𝑒𝑖  – hodnota náhodné složky [12].  

 

Trendová složka 

Při časových řadách uvažujeme pod pojmem trend hlavní tendenci dlouhodobého 

vývoje analyzovaného ukazatele v čase. Trend může být rostoucí, klesající nebo také 

může nastat situace, kdy hodnoty ukazatele v průběhu celého sledovaného období pouze 

kolísají okolo určité stále stejné úrovně, v tom případě hovoříme o časové řadě, která 

nemá trend, je bez trendu [9].   
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Sezónní složka 

Sezónní složka je pravidelně se opakující odchylka od trendové složky, která se při 

údajích dané časové řady vyskytuje s periodicitou menší než jeden rok. Příčiny sezónní 

kolísavosti jsou rozličné, například koupaliště vykazují v létě vyšší hodnoty 

návštěvnosti než v zimě [12]. 

 

Cyklická složka  

Cyklická složka dekompozice časové řady je kolísáním okolo trendu na základě 

dlouhodobého cyklického vývoje v časovém období delším než je jeden rok. Cyklem se 

ve statistice rozumí dlouhodobé kolísání při blíže neznámé periodicitě, která nemusí být 

spojená s ekonomickým cyklem. Bereme spíše do úvahy cykly inovační, plánovací  

a demografické. Považuje se za nejspornější složku rozkladu, protože mění svůj 

charakter v čase [12], [9]. 

 

Náhodná složka 

Poslední složka je náhodná. To znamená, že se nedá popsat žádnou funkcí času. Jde  

o stochastickou složku, jejíž chování se dá popsat pravděpodobnostně a má vzájemně 

nezávislé příčiny. Zahrnuje chyby, kterých se dopouštíme při měření a zpracování 

časových řad [12]. 

 

Popis trendové složky 

Mezi nejčastěji používané trendové funkce, které jsou používané v analýze a prognóze 

časových řad, patří: lineární trend, parabolický trend, exponenciální trend, logistický 

trend, modifikovaný exponenciální trend a Gompertzova křivka. 

Lineární trend, parabolický trend, exponenciální trend patří mezi trendové funkce 

s nenulovou asymptotou a jsou tedy neomezené při svém růstu. Jsou to funkce 

jednoduché z hlediska odhadu parametrů. Logistický trend, modifikovaný 

exponenciální trend a Gompertzovu křivku charakterizujeme jako funkce s asymptotou 

a jsou opakem funkcí jednoduchých z hlediska odhadu parametrů. Jejich největší 

využití je v ekonomice a konkrétně v modelování vývoje jevů, které mají omezené 

zdroje [9].  
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Metoda nejmenších čtverců 

Patří mezi metody odhadu parametrů trendových funkcí. Výhoda této metody je její 

jednoduchost, minimalizuje rozptyl reziduální složky a výpočtově je jednoduchá. 

Využíváme ji v případě lineárního a parabolického trendu. Také je možné ji použít 

v exponenciální trendové funkci, ale jenom po linearizovaní dané funkce. Linearizace je 

transformace funkce na lineární funkci. To znamená, že ji zlogaritmujeme na funkci 

lineární z hlediska odhadu parametrů [9]. 

 

Lineární trend 

Lineární trend je nejpoužívanějším typem trendové funkce. Využíváme ho k určení 

základního směru vývoje analyzované časové řady. Jeho dalším využitím v omezeném 

časovém intervalu je možnost jeho použití jako aproximace jiných trendových funkcí. 

Na výpočet se často používá metoda nejmenších čtverců [9]. 

 

Parabolický trend 

Je to lineární trendová funkce z hlediska parametrů. Na výpočet se často používá 

metoda nejmenších čtverců [9]. 

 

Exponenciální trend 

Tento typ funkce není lineární z pohledu parametrů, a proto na něj nemůžeme použít 

metodu nejmenších čtverců. K začátečnímu odhadu se používá metoda linearizující 

transformace a metoda vybraných bodů [9]. 

 

Modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a Gompertzova křivka jsou funkce, 

které patří mezi speciální nelinearizovatelné funkce a používají se v časových řadách, 

které popisuju dění v určitých ekonomických jevech. V mé práci je nebudu až tak 

potřebovat, proto je popíši jen krátce. 

 

Modifikovaný exponenciální trend 

Tato funkce je vhodná, pokud je regresní analýza shora nebo zdola ohraničená [12] 

 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 . (1.8) 
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Logistický trend 

Je to funkce, která patří mezi kladné s horní asymptotou a inflexním bodem. Je 

ohraničená zdola i shora a patří mezi S-křivky symetrické okolo inflexního bodu [12]. 

 

 𝜂(𝑥) =
1

𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 . (1.9) 

 

Gompertzova křivka 

Funkce je shora i zdola ohraničená a má inflexi. Řadíme ji mezi S-křivky nesymetrické 

okolo inflexního bodu, což znamená, že většina hodnot leží až za jejím inflexním 

bodem [12] 

 

 𝜂(𝑥) = 𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥
 . (1.10) 

 

Odhady koeficientů 𝛽 1, 𝛽 2, 𝛽 3 těchto tří funkcí, označené b1, b2, b3, určíme pomocí 

vzorců: 

 

𝑏3 = [
𝑆3 − 𝑆4

𝑆2 − 𝑆1
]

1
𝑚ℎ

, 

𝑏2 = (𝑆2 − 𝑆1)
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1(𝑏3

𝑚ℎ − 1)
2 , 

𝑏1 =
1

𝑚
[𝑆1 − 𝑏2𝑏3

𝑥1
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1 − 𝑏3
ℎ ] , 

(1.11) 

 

 

kde S1, S2, S3 jsou součty, které určíme takto: 

 

 𝑆1 = ∑ 𝑦𝑖,   

𝑚

𝑖=1

        𝑆2 = ∑ 𝑦𝑖,   

2𝑚

𝑖=𝑚+1

        𝑆3 = ∑ 𝑦𝑖 .   

3𝑚

𝑖=2𝑚+1

 (1.12) 
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1.3 Regresní analýza 

Významnou statistickou úlohou je nalezení a prozkoumání závislostí mezi proměnnými 

veličinami (s tímto typem veličin se často pracuje v přírodních vědách a ekonomii), 

mezi nezávisle proměnou označenou x, a závisle proměnou označenou y. Závislost je 

buďto vyjádřena funkčním předpisem y = φ(x), kde funkci φ(x) neznáme nebo její 

závislost nemůžeme funkčně vyjádřit. Přičemž víme, že při určitém nastavení hodnoty 

nezávisle proměnné x dostaneme jednu hodnotu závisle proměnné y [12]. 

Regresní funkce vyjadřuje změny podmíněné střední hodnoty náhodné veličiny při 

změně hodnoty druhé náhodné veličiny. Graf regresní funkce nazýváme regresní křivka 

[9]. 

1.3.1 Regresní přímka  

Regresní přímka patří mezi nejjednodušší regresní modely. Regresní funkce 𝜂(𝑥,𝛽) je 

vyjádřena přímkou. Náhodnou veličinu Yi při nastavené hodnotě proměnné xi, lze 

vyjádřit jako součet funkce 𝜂(𝑥) a šumu ei pro úroveň  

 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 . (1.13) 

 

Odhady koeficientů 𝛽1 𝑎 𝛽2 regresní přímky pro zadané dvojice (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) označujeme b1  

a  b2. Pro výpočet těchto koeficientů používáme metodu nejmenších čtverců. Cílem této 

metody je dosáhnout „nejlepších“ koeficientů b1 a b2, které získáme minimalizací této 

funkce [20] 

 𝑏2 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛�̅�2𝑛

𝑖=1

,       𝑏1 = �̅� − 𝑏2�̅� . (1.14) 

 

Tato funkce se tedy rovná součtu kvadrátů odchylek získaných hodnot yi od 

předpokládaných hodnot �̂� (x𝑖)= 𝑏1+𝑏2𝑥𝑖 na regresní přímce.  

 

Pro výběrové průměry platí vztahy: 
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 �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 .    (1.15) 

Odhad regresní přímky, kterou označujeme �̂�(𝑥) je dán funkcí [1]  

 �̂�(𝒙) = 𝒃𝟏 + 𝒃𝟐𝒙 . (1.16) 

 

1.3.2 Volba regresní funkce  

Důležitou částí regresní analýzy je zhodnocení vhodnosti vybrané regresní funkce, která 

vyrovnává zadaná data. Cílem je zjistit, jak dobře vystihuje zvolená regresní funkce 

analyzovaná data a také jak dobře vybraná regresní funkce vystihuje předpokládanou 

funkční závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou.  

1.3.3 Nelineární regresní modely  

Doposud jsem se zabýval výhradně lineárními regresními modely. V této části se budu 

zabývat situacemi, kdy regresní modely jsou nelineární.  

 

Linearizovatelná regresní funkce  

Někdy se v praxi setkáváme s nelineární regresní funkcí, která může být pomocí vhodné 

transformace linearizovatelná, to znamená, že transformací dostaneme funkci, která na 

svých regresních koeficientech závisí lineárně. Pro určení regresních koeficientů  

a dalších charakteristik můžeme použít buďto regresní přímku nebo klasický lineární 

model. Poté, co získáme potřebné výsledky, provedeme zpětnou transformaci, po které 

dostaneme odhady koeficientů a intervaly spolehlivosti. 
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1.4 Finanční analýza 

Finanční analýza je zdroj aktuálních, objektivních a komplexních informací pro 

vrcholové vedení podniku. Finančními aspekty hospodářské činnosti se zabývá finanční 

management [3]. 

Finanční analýza je v podniku nedělitelnou součástí finančního řízení. Proto je 

samozřejmé, že doznává značného rozvoje v podnikové praxi i v našich podmínkách 

[5]. Samotný vznik finanční analýzy souvisí se vznikem peněz. Zpočátku to byly 

jednoduché, ručně dělané rozbory obchodníků, kteří si je připravovali pro svoji vlastní 

potřebu. Postupem času se struktura jako i úroveň uskutečňovaných finančních analýz 

zdokonalovala, ale v principu se jejich funkce a zásady nezměnily [11]. 

 

Finanční analýza podniku je soubor metod, které umožňují určit a ovlivnit postavení 

podniku na základě analýzy jeho ekonomické situace. Je velmi účinným diagnostickým 

prostředkem na určení „finančního zdraví“ podniku. Předmětem finanční analýzy je 

finanční situace podniku. Umožňuje komplexně zhodnotit úroveň hospodaření, 

úspěšnost na trhu, efektivitu, rentabilitu, adaptabilnost a flexibilnost podniku zároveň 

s kvalitou managementu a díky tomu pomáhá odhadovat budoucí vývoj podniku na 

základě těchto ukazatelů [11]. 

Finanční analýza nám pomáhá při analyzování výkonnosti firmy, vytvoření podkladů 

pro kvalitní rozhodování a o tom, jak podnik bude dále fungovat. Účetnictví je úzce 

spojeno s finanční analýzou. Účetnictví předkládá pouze podklady pro finanční analýzu. 

Výsledkem účetnictví jsou do určité míry přesné výsledky, které se vztahují pouze 

k jednomu časovému okamžiku [15].  

Finanční analýza plní těchto šest základních funkcí: 

 Analytická a hodnotící – umožňuje vhodnými nástroji a metodami analyzovat  

a hodnotit finanční situaci podniku 

 Kvantifikační – číselně vyjadřuje jevy a procesy, vývoj, a tak umožňuje určit 

úroveň, objem, odchylky zkoumaných jevů 

 Poznávací – umožňuje na základě výsledků analýz a hodnocení poznat finanční 

situaci, úroveň probíhajících procesů a postavení podniku, vlastnosti 

analyzovaných veličin, jejich vývoj a vzájemné vztahy  



 
 

22 
 
 

 Informační – je zdrojem informací pro management, zaměstnance, věřitele, 

investory, státní orgány a veřejnost 

 Kontrolní – poskytuje cenné informace na vykonávání kontroly 

 Rozvojová nebo stimulující – vědomím o svém postavení a úrovni 

reprodukčního procesu působí motivačně na zlepšování nebo zefektivnění 

podnikové činnosti a procesů [11]. 

 

1.4.1 Účetně-finanční výkazy 

Základním cílem systému účetnictví je zabezpečit kvalitní informace potřebné pro 

jednotlivé skupiny použivatelů, kteří je potřebují na výkon dané funkce v tržním 

hospodářství. Mezi základní kvalitativní požadavky patří: 

 Důležitost 

 Srozumitelnost 

 Spolehlivost 

 Porovnatelnost [4]. 

 

Jak bylo řečeno, finanční analýza čerpá z účetnictví, a to přímo z účetních výkazů. 

Základními účetními výkazy jsou rozvaha a výkaz zisku a ztrát [11]. 

 

1.4.1.1 Rozvaha 

Rozvahu dělíme na dvě základní složky Aktiva (majetková struktura podniku) a Pasiva 

(zdroje financování podniku). Obě složky se v konečném důsledku musí rovnat.  

AKTIVA = PASIVA 

Rozvaha se většinou sestavuje k poslednímu dni v roce, může se ale také sestavovat 

v kratším časovém období [15]. 

 

Aktiva můžeme rozdělit na: 

Pohledávky za upsaný základní kapitál: tato položka bývá často nulová. Jedná se  

o zachycení stavu nesplacených akcií nebo podíly jedné protipoložky základního 

kapitálu.   
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Dlouhodobý majetek je majetek, který slouží podniku více než jeden rok, postupně 

ztrácí svou hodnotu (opotřebovává se) a tvoří základ majetkové struktury. Patří sem 

dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční 

majetek. 

Oběžná aktiva jsou krátkodobý majetek. Obrací se v podniku rychle, převážně 

v podnicích zabývajících se obchodní činností. 

Časové rozlišení, které zachycuje zůstatky účtů časového rozlišení nákladů příštích 

období a příjmů příštích období [10]. 

 

Pasiva pak můžeme rozdělit na: 

Vlastní kapitál, jeho hlavní složkou je základní kapitál, který je převážně tvořen 

vlastníky při založení společnosti. Dále je tvořen kapitálovými fondy, rezervními fondy, 

ostatními fondy tvořenými ze zisku a vytvořeným výsledkem hospodaření z minulých 

let i běžného účetního období. 

Cizí zdroje, jak název vypovídá, jedná se o financování zdroji, které firma nevlastní. 

Takzvaný dluh společnosti, který musí být uhrazen v různém časovém období. Patří 

sem rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, bankovní úvěry a výpomoci. 

Časové rozlišení mají podobnou pozici jako časové rozlišení na straně aktiv, patří sem 

tedy výdaje a výnosy příštích období [14, 10]. 

 

1.4.1.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát detailně rozebírá jednu z nejdůležitějších rozvahových položek 

výkonnosti podniku. Tou položkou je dosáhnutý zisk nebo ztráta za běžný rok. Úlohou 

tohoto účetního výkazu je v podrobné struktuře vykázat transakce, které vytvořily zisk 

nebo ztrátu za daný interval [6]. 

Základním rozdílem mezi výkazem zisku a ztrát a rozvahou je v tom, že výkaz zisku 

a ztrát zachycuje výnosy a náklady k určitému časovému intervalu, kdežto rozvaha se 

vztahuje pouze k určitému časovému okamžiku [15]. 

Výnosem chápeme peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za 

dané účetní období bez ohledu na to, zda v tom období došlo k jejich inkasu. Hlavní 

složkou výnosů jsou zpravidla tržby z prodeje služeb a výrobků.  
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Nákladem pak naopak chápeme peněžní částky, které podnik vynaložil na získání 

výnosů v daném účetním období, i když nemuselo dojít k jejich skutečnému zaplacení 

ve stejném období. 

Výsledek hospodaření se vypočte jako rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady. 

 

 𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 –  𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 =  𝐻𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 (𝑍𝑖𝑠𝑘/𝑍𝑡𝑟á𝑡𝑎) (1.17) 

 

Pokud je výsledek hospodaření kladný, jedná se o zisk. Naopak pokud je výsledek 

hospodaření záporný, jedná se o ztrátu. Výsledek hospodaření se dá rozčlenit na další 

části jakožto výsledek hospodaření za provozní, finanční nebo mimořádnou činnost. 

Provozní výsledek hospodaření je důležitou položkou pro každou firmu, protože je zde 

vidět, jak se podniku dařilo v jeho hlavní výdělečné činnost. Součtem provozního a 

finančního výsledku hospodaření sníženým o daň z příjmu z běžné činnosti získáme 

výsledek hospodaření za běžnou činnost. Mimořádný výsledek hospodaření získáme 

odečtením mimořádných výnosů od mimořádných nákladů. Součtem Výsledku 

hospodaření za běžnou činnost a Výsledku hospodaření za mimořádnou činnost získáme 

Výsledek hospodaření za účetní období. Často se s ním počítá jako s čistým ziskem 

(EAT) [10]. 

 

1.4.2 Ekonomické ukazovatele 

K uskutečnění kvalitní finanční analýzy je potřebné využívat vhodný metodický  

a modelový aparát včetně softwaru a respektovat všechna úskalí účetních a statistických 

údajů, která se při uskutečnění finanční analýzy vždy objeví. Proto by se při hodnocení 

různých ekonomicko-hospodářských procesů a jevů měly používat přístupy a metody, 

které ulehčí analytikovi sledovat cíle, stanovené v rámci samotné finanční analýzy [11]. 

V zásadě se používají dva typy metod při finanční analýze. Jednou z nich jsou 

elementární metody, které jsou založené na operacích s ukazovateli, při kterých se 

používá jednoduchá matematika s procentuálním počtem. Druhou metodou je souhrn 

náročnějších matematicko-statistických metod, například regresní analýza [11].  
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Mezi elementární metody se řadí: 

 Analýza absolutních ukazatelů 

 Analýza rozdílových ukazatelů 

 Analýza poměrových ukazatelů 

 Analýza soustav ukazatelů [5]. 

K vyjádření finančního zdraví podniku se nejčastěji používají porovnávání ukazatelů, 

které mají určité charakteristiky. Charakteristiky jsou následovné: 

 Obratovost (ukazatele aktivity) 

 Likvidita (ukazovatele likvidity) 

 Zadluženost nebo finanční struktura (ukazovatele zadluženosti) 

 Rentabilita nebo výnosnost (ukazovatele rentability) 

 Postavení na kapitálovém trhu (ukazovatele trhové hodnoty). 

 

V průběhu dlouhé doby používání vzniklo v rámci každé charakteristiky mnoho 

poměrových ukazatelů, které se někdy lišily jenom drobnými a jemnými odlišnostmi 

[11]. 

 

1.4.2.1 Rozdílové ukazovatele 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na 

jeho likviditu. K nejvýznamnějším patří čistý pracovní kapitál (ČPK) neboli pracovní 

kapitál. Čistý pracovní kapitál je definován jako rozdíl mezi oběžným majetkem  

a krátkodobými cizími zdroji a má významný vliv na platební schopnost podniku [10]. 

 

Čisté pohotové prostředky (ČPP) určují okamžitou likviditu právě splatných 

krátkodobých závazků. Jedná se o rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky  

a okamžitě splatnými závazky. Zahrneme-li do peněžních prostředků pouze hotovost  

a zůstatek na běžném účtu, jde o nejvyšší stupeň likvidity.  

Mezi pohotové peněžní prostředky se zahrnují i krátkodobé cenné papíry a krátkodobé 

termínované vklady, protože jsou v podmínkách fungujícího kapitálového trhu rychle 

přeměnitelné na peníze [10].  
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1.4.2.2 Poměrové ukazovatele 

Základním nástrojem finanční analýzy jsou ukazatele poměrové. Analýza účetních 

výkazu pomocí poměrových ukazatelů je jednou z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších 

metod především proto, že umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci 

v podniku. Podstatou poměrového ukazatele je dávání různých položek rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty, popřípadě položek „cash flow“ do poměru. Proto lze zkonstruovat velké 

množství ukazatelů. V praxi se často osvědčilo využívání pouze základních ukazatelů 

roztříděných do skupin podle jednotlivých oblastí hodnocení hospodaření a finančního 

zdraví podniku.  

Mezi tyto skupiny ukazatelů patří zejména:  

 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele rentability 

 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele aktivity. 

 

K uvedeným ukazatelům jsou u některých uvedené takzvané doporučené hodnoty. 

S doporučenými hodnotami je nutné pracovat velmi obezřetně, protože každý podnik je 

jedinečný a v různých souvislostech je nutné výsledné hodnoty ukazatelů pečlivě 

zvažovat [10]. 

 

Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatele likvidity 

v podstatě poměřují to, čím je možné platit, s tím, co je nutno zaplatit. V závislosti od 

toho, jakou míru jistoty požadujeme od tohoto měření, dosazujeme do čitatele 

majetkové složky s různou dobou likvidnosti nebo jinak řečeno přeměnitelnosti na 

peníze [10]. 

Ukazatele likvidity informují o platební schopnosti podniku, o likviditě. Na vyjádření 

likvidity se nejčastěji používají tyto ukazatele [11]: 

 Ukazatel běžné likvidity - likvidita III. stupně 

 Ukazatel pohotové likvidity - likvidita II. stupně 

 Ukazatel okamžité likvidity - likvidita I. stupně [10].  
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Ukazatel běžné likvidity - likvidita III. stupně 

 𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 (1.18) 

 

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje 

podniku. Při výpočtu tohoto ukazatele by měla být zvážená jak struktura zásob, tak  

i jejich realistické ocenění vzhledem k jejich prodejnosti. Neprodejné zásoby 

nepřispívají k likviditě podniku [10]. 

Běžná likvidita je likviditou 3. stupně. Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopný 

uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá svá oběžná aktiva na hotovost. Čím 

vyšší je její hodnota, tím je zachování platební schopnosti podniku pravděpodobnější. 

Tento ukazatel má však omezení. Nepřihlíží na strukturu oběžných aktiv z hlediska 

jejich likvidnosti. Nepřihlíží ani na fakt, že jej snadno lze ovlivnit sestavením rozvahy 

k určitému datu. Proto pro běžnou likviditu platí, že hodnoty čitatele jsou k hodnotě 

jmenovatele v rozmezí  < 1,5 - 2,5 >  [15]. 

 

Ukazatel pohotové likvidity - likvidita II. stupně 

 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
(𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦)

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 (1.19) 

 

Pro pohotovou likviditu platí, že čitatel a jmenovatel by měly být v poměru 1 : 1, 

případně v některých případech až 1,5 : 1. Pohotová likvidita vyjadřuje schopnost 

podniku vyrovnat se svými závazky, aniž by tento musel prodat své zásoby. Vyšší 

hodnota ukazatele bude příznivější pro věřitele, ne však pro akcionáře a vedení podniku 

z důvodu vázaní prostředků podniku do oběžných aktiv, které přináší jen malý nebo 

žádný úrok [15]. 

 

Ukazatel okamžité likvidity - likvidita I. stupně 

 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
 (1.20) 
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Okamžitá likvidita bývá označována jako likvidita 1. stupně a představuje nejužší 

vymezení likvidity. Vstupují do ní jen nejlikvidnější položky z rozvahy. Pod pojmem 

pohotové platební prostředky je nutné si představit sumu peněž na běžném účtu, na 

pokladně, na jiných účtech a také cenné papíry jakými jsou třeba šeky. Pro okamžitou 

likviditu se uvádí rozsah doporučených hodnot < 0,9 – 1,1 > pro americký trh. Pro 

tuzemský trh se uvádí hodnoty < 0,2 – 0,6 >. Pokud nastane situace, že podnik 

nesplňuje doporučené hodnoty, nemusí to za každou cenu znamenat finanční problémy 

firmy, protože se často ve firemních podmínkách vyskytuje využívání kontokorentu, 

které nemusí být při použití z údajů rozvahy patrné [15]. 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability nebo výnosnosti vyjadřují výnosnost respektive ziskovost 

podnikového úsilí. Hodnotí všeobecnou efektivnost vloženého kapitálu do 

podnikatelské činnosti bez ohledu na jeho zdroj. Jejich úroveň a vývoj ovlivňují úroveň 

a vývoj likvidity aktivity a i zadluženosti. Ukazatele rentability teda spojují ukazatele 

likvidity, aktivity a zadluženosti [11]. 

Dá se říci, že rentabilita je měřítkem schopnosti každého podniku vytvářet nové zdroje  

a dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu. Vychází z rozvahy a výkazu zisku  

a ztrát [15]. 

 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) 

 𝑅𝑂𝐼 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (1.21) 

 

ROI nebo rentabilita investovaného kapitálu vyjadřuje výnosnost investovaného 

kapitálu podniku v daném období do podnikatelské činnosti. To znamená, že vyjadřuje, 

kolik eur zisku dokázal podnik vygenerovat z jednoho eura vloženého kapitálu, resp. 

míru zhodnocení celkového kapitálu podnikáním, vyjádřenou v procentech [11]. 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

 𝑅𝑂𝐴 =
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (1.22) 
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ROA vyjadřuje výnosnost celkového majetku podniku. To znamená, že vyjadřuje, kolik 

eur zisku dokázal podnik vygenerovat z jednoho eura majetku podniku. Slouží na 

měření produkční sily podniku a jeho výkonnosti [11]. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 𝑅𝑂𝐸 =
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛𝑒𝑛í

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (1.23) 

 

ROE vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu vloženého do podniku, čili vyjadřuje,  

o kolik procent se podnikáním zhodnotí vklad vlastníků. Pomocí ukazatele ROE 

dokážeme určité, jestli je investice do podniku dobrou volbou pro zhodnocení kapitálu 

potencionálního investora [11]. 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 𝑅𝑂𝑆 =
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛𝑒𝑛í

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 (1.24) 

 

Rentabilita tržeb charakterizuje trhovou úspěšnost podniku. To znamená, že odpovídá 

na otázku, kolik eur zisku přineslo podniku jedno euro tržeb neboli míru zisku 

získaného z tržeb podniku, vyjádřenou v procentech. ROS má velký význam při 

sledování marketingové úspěšnosti. 

 

Ukazatele zadluženosti 

V reálné ekonomice u velkých podniků nepřichází v úvahu, že by podnik byl 

samofinancovaný nebo naopak aby byl financovaný jenom z cizího kapitálu. Proto 

zavádíme pojem „zadluženost“, kterým vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá 

k financování aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh [15]. 

Ukazatele zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika, v závislosti na struktuře 

vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Čím vyšší zadluženost podnik má, tím vyšší riziko na 
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sebe bere, protože by měl být schopen splácet své závazky bez ohledu na to, v jaké je 

finanční situaci [10]. 

 

Mezi nejdůležitější ukazatele zadluženosti patří celková zadluženost, koeficient 

samofinancování a úrokové krytí [15]. 

 

Celková zadluženost 

 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1.25) 

 

Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Hodnota ukazatele by se 

měla pohybovat v rozmezí od 30 po 60 %. Tento ukazatel je velice důležitý pro 

bankové subjekty, pokud si chce podnik vypůjčit kapitál [10]. 

 

Koeficient samofinancování 

 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1.26) 

 

Tento ukazatel vyjadřuje, jak jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů. Je 

považován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti pro 

zhodnocení celkové finanční situace. Výsledná hodnota tohoto ukazatele by měla být 

doplňkem k celkové zadluženosti a jejich součet by měl dát výsledek 1. Jestli jsou 

vyjádřeny v procentech, tak by výsledek měl být 100 % [15]. 

 

Úrokové krytí 

 𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 (1.27) 

 

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Vyjadřuje, jak velký 

je bezpečnostní polštář pro věřitele. V zahraničí se za doporučenou hodnotu považuje 

trojnásobek nebo i více. To zejména proto, že neschopnost platit úrokové platby ze 

zisku může být znakem blížícího se úpadku [15]. 
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Pokud má ukazatel hodnotu 1, vyjadřuje to, že podnik vytvořil zisk, kterým je schopný 

vyplatit věřitele, ale na stát v podobě daní a pro vlastníka v podobě čistého zisku již nic 

nezbylo. Doporučenou hodnotou pro ukazatel je obvykle v České republice uváděno 5  

a více [10]. 

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vypovídají o vázanosti kapitálu v různých formách majetku. Snaží se 

kvantifikovat efektivnost hospodaření podniku se svým majetkem, jinými slovy, jak 

účinně podnik využívá svůj majetek. Na vyjádření aktivity slouží ukazatele vypovídající 

o obratovosti majetku jako celku i jeho jednotlivých částí.  

K první skupině ukazatelů aktivity patří ukazatele obratu. Jsou to ukazatele aktivity 

vypočítané jako poměr tržeb a vybrané položky majetku. Udávají, kolikrát se příslušný 

majetek obrátí v ročních tržbách. 

Druhou skupinu ukazatelů aktivity tvoří ukazatele doby obratu. Vyjadřují, kolik dní 

trvá, než se příslušná položka majetku zpeněží ve formě tržeb a je tržbami obnovena. 

Ukazatel doby obratu charakterizuje, za jakou dobu se výraz v čitateli poměrného čísla 

obrátí [11]. 

 

Obrat celkových aktiv 

 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1.28) 

 

Minimální doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1 až 1,5 v závislosti na podniku  

a jeho podnikovém zaměření. Nízká hodnota ukazatele znamená neúměrnou 

majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní využití. Všeobecně platí, že vyšší 

hodnoty ukazatele jsou lepší, čím více, tím lépe [10]. 

 

Obrat stálých aktiv 

 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 (1.29) 
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Obrat stálých aktiv nebo taky obrat dlouhodobého majetku má podobnou 

vypovídací hodnotu jako obrat celkových aktiv, ale omezuje se na posouzení využití 

investičního majetku. To znamená, že výsledek ukazatele je při stejné výši dosažených 

tržeb lepší než výsledek ukazatelů obratu celkových aktiv[10]. 

 

Obrat zásob 

 

 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 (1.30) 

 

Obrat zásob je ukazatel, který je určený hlavně pro porovnávání. Zároveň informuje  

o tom, kolik eur tržeb vyprodukuje jedno euro majetku podniku. Podnik má nadbytečné 

zásoby, pokud je hodnota ukazatele nižší jako v odvětví [16]. 

 

Doba obratu zásob 

 

 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (1.31) 

 

Ukazatel doby obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dní, v průběhu nichž jsou zásoby 

vázáné k podnikání do doby jejich prodeje nebo spotřeby [16]. 

 

Doba obratu pohledávek 

 

 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛éℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (1.32) 

 

Doba obratu pohledávek udává počet dní, dokud podnik inkasuje peníze odběratelů. 

Ukazatel se počítá z pohledávek z obchodného styku [16]. 
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Doba obratu závazků 

 

 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑢 =
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑧 𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛éℎ𝑜 𝑠𝑡𝑦𝑘𝑢

𝐷𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (1.33) 

 

Udává počet dní, dokud podnik platí svým dodavatelům. Je důležité, aby podnik měl 

dobu obratu pohledávek kratší než dobu obratu závazků, aby byl schopen včas splácet 

své dluhy [16]. 

 

1.4.2.3 Soustavové ukazatele 

Předmětem finanční analýzy je snaha o neustálé hodnocení finančního zdraví podniku. 

Pro toto zjištění je nutno počítat s velkým množstvím ukazatelů, které mohou 

vyjadřovat velké množství informací, které mezi sebou nemusí souhlasit, dokonce si 

můžou odporovat. Souhrnné indexy hodnocení mají za cíl vyjádřit souhrnnou 

charakteristiku celkové finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí 

jednoho čísla. Proto jsou jejich vypovídací hodnoty nižší, ale jsou více vhodné pro 

rychlé srovnání a porovnání globální řady podniku a mohou sloužit jako podklad pro 

další hodnocení [15]. 

Dá se říct, že rostoucí počet ukazatelů umožňuje detailnější zobrazení situace ve firmě. 

Příliš velký počet ukazatelů v soustavě ztíží orientaci analytika a tím pádem může vést 

ke zkreslení pohledu na podnik. Model souhrnu ukazatelů lze často rozkládat na další 

dílčí části a na dílčí ukazatele až k detailům podniku. Techniky vytváření modelu 

soustav ukazatelů je možné rozdělit do dvou skupin. Jednou je skupina hierarchicky 

uspořádaných ukazatelů, mezi kterými existuje matematická provázanost. Druhou 

skupinou jsou účelově vybrané skupiny ukazatelů, jejichž cílem je kvalitně 

diagnostikovat finanční situaci firmy.  

Do druhé skupiny patří tyto modely:  

 Bankrotní modely 

 Bonitní modely. 

Bankrotní modely jsou modely, které odpovídají na otázku, zda podnik do určité doby 

zbankrotuje. Sem patří modely:  

 Altmanovo Z-skóre 
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 Tafflerův model 

 Model IN – Index důvěryhodnosti. 

Bonitní modely jsou modely, které se snaží bodovým hodnocením stanovit bonitu 

hodnoceného podniku. Snaží se o zařazení podniku z finančního hlediska při 

mezifiremním srovnání. Patří sem: 

 Tamariho model 

 Kralickův Quicktest 

 Modifikovaný Quicktest [15]. 

 

Index IN05 

Index IN05 nebo také index důvěryhodnosti českého podniku v roce 2005. Jeho 

předchůdci byly IN95, IN99, IN01. Slouží na ohodnocení finančního zdraví českých 

firem, jak tvoří hodnotu podniku pro vlastníky a jak jsou schopné se vypořádat se 

závazky. Vzhledem ke konstrukci souhrnných ukazatelů je evidentní, že jejich využití je 

ve finanční analýze jenom doplňkové a nenahradí finanční analýzu jednotlivých 

poměrových ukazatelů [10]. 

 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
+ 0,04 ∗

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙. ú𝑟𝑜𝑘𝑦

+ 3,97 ∗
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

+ 0,21 
𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,09

∗ 
𝑂𝑏𝑒ž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
 

(1.34) 

 

Jestliže je IN05 > 0,9, podnik je ohrožený. Jestliže je IN05 < 2, dá se předpokládat 

pozitivní finanční situace. Hodnoty mezi 0,9 a 2 se považují za šedou zónu 

nevyhrazených výsledků [16]. 

 

  



 
 

35 
 
 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Základní údaje a informace o podniku 

Tabulka 1: Základní údaje a informace o podniku 

Založený: 1872 

      Logo 

Podnik: Scheidt & Bachmann, GmbH 

Sídlo: 
Breite Straße 132 

41238 Mönchengladbach, Nemecko 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

 

Záruka kvality 

Podnik Scheidt & Bachmann, GmbH je od roku 1993 držitelem certifikátů DIN / ISO 

9001. Firemní oddělení kontroly kvality je charakterizované silnou nezávislostí na 

všech ostatních odděleních, čím se dosahuje vysoké kvality ve všech fázích tvorby 

výrobku, tj. od vývoje až po jeho distribuci a následný servis. Systém umožňuje 

testování výrobku systémově. Podnik po dohodě s klientem poskytuje aj tzv. Factory 

Acceptance Tests (FAT) - tovární akceptační testy [17], [18]. 

 

Pozice na světovém trhu 

Podnik Scheidt & Bachmann, GmbH, Mönchengladbach patří v současnosti mezi 

globální hráče v oblasti výroby, vývoje a servisování sofistikovaných technických 

systémů a řešení pro oblast dopravy a infrastrukturních služeb působící na celém světě, 

kde je prezentovaný obchodními zastoupeními a dceřinými společnostmi (obr. 1). 

Původně strojírenská firma vznikla v roce 1872 a v současnosti je vnímaná jako podnik 

s dlouhodobou tradicí a moderním výrobním programem s vysokou mírou inovací.  

V Německu je se svými 1500 zaměstnanci a ročními tržbami kolem 175 miliónů eur 

menším středním podnikem. 

Celkově zaměstnává více než 2000 spolupracovníků v mnohých zemích světa. Od 

svého založení je podnik Scheidt & Bachmann, GmbH rodinným podnikem, nyní je 

veden pátou generací zakladatelů.   
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Konkurenceschopnost je podložená zejména systémovým know-how, širokým spektrem 

odběratelů a zákazníků, projekty zaměřenými do budoucnosti, stabilními investicemi do 

inovativních výrobních technologií a vysoko kvalifikovanými zaměstnanci. 

Podnik se dokázal prosadit v konkurenci velkých nadnárodních koncernů, jako jsou 

Siemens, SkiData, Bombardier, TIBA/AFCON Group, MERMEC Group atd. 

 

Dvě dceřiné pobočky, v Burlingtoně (USA) a v Žilině (Slovensko), mají vlastní výrobní 

základny.  

Péče o lidské zdroje je řízená dlouhodobě a důsledně v souladu s celkovým rozvojem 

podniku, co se projevuje vysokou kvalifikací pracovníků, promyšleným intenzivním 

zvyšováním odbornosti, moderními výrobními technologiemi i rozvinutou podnikovou 

strukturou. Výrobní základna na Slovensku odráží současnou filozofii firmy, 

produkovat výrobky se stejnými nároky na kvalitu, jaké jsou v Německu, a využívat 

přitom lokální zdroje. 

http://www.dreamstime.com 

 

 (T) dceřiná společnost            (MF) mateřská společnost 

Amerika: 
USA (T): Baltimore, Burlington, Houston, New York, Phoenix, San Francisco, Kanada (T), Mexiko, 
Čile 

Afrika: Egypt, Ghana, Maghreb (T) 

Austrálie 
a Oceánie: 

Austrálie (T), Nový Zéland 

Asie: Čína, Indie, Indonésie, Jordánsko, Katar, Kazachstán, Korea, Libanon, Hong Kong, Malajsie, 
Thajsko, SAE 

Evropa: 

 

Belgie (T), Finsko (T), Francie (T), Holandsko (T), Irsko (T), Izrael (T), Itálie (T), Německo (MF), 

Polsko (T), Portugalsko (T), Rakousko (T), Rusko (T), Slovenská republika (T): Žilina, Španělsko (T), 

Švýcarsko (T), Turecko (T), Velká Británie (T), 

Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Island, Lotyšsko, Litva, 

Maďarsko, Norsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Ukrajina 

  Obrázek 1: Teritoriální působení podniku Scheidt & Bachmann, GmbH [18], [19]  
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Podnik Scheidt & Bachmann, GmbH je výrobně strukturovaný tak, že všechny produkty 

jsou vyráběny ve vlastních výrobních prostorách. Charakteristickým znakem všech 

výrobních procesů je jejich řízení s výjimečně silnou vertikální integrací, a to po celou 

dobu trvání výroby. Tato skutečnost garantuje vysokou kvalitu. 

V celkově čtyřech, do značné míry samostatných divizích, se vyvíjejí, vyrábějí  

a distribuují systémy pro parkoviště a centra volného času, systémy pro vybavení 

cestujících, systémy pro čerpací stanice a systémy pro železniční zabezpečovací 

techniku. 

 

Systémy pro parkoviště a centra volného času 

Divize systémů pro parkoviště a centra volného času podniku Scheidt & Bachmann, 

GmbH má bohatou historii a disponuje mnohaletými zkušenostmi v oblasti parkovacích 

systémů, do provozu byly uvedené tisíce instalací na celém světě. Během celého období 

existence divize určovala mnohá inovativní technická řešení od Scheidt & Bachmann, 

GmbH nové trendy v oblasti vývoje parkovacích systémů a stanovila důležité standardy 

používané v parkování dodnes [17], [18].  

 

Systémy vybavení cestujících 

Oddělení systémů vybavení cestujících je světovým lídrem v oblasti technologií 

vybavení cestujících. Již od roku 1978 podnik poskytuje flexibilní řešení, která 

vycházejí vstříc individuálním nárokům lokálního i regionálního podnikání v oblasti 

přepravy osob. Podnik Scheidt & Bachmann, GmbH nabízí v oblasti systémů vybavení 

cestujících širokou škálu produktů různého technického vybavení dle požadavků 

zákazníka. Tato oblast pokrývá moderní, komplexní systémy vybavení cestujících 

městské, příměstské a metropolitní dopravy se zařízeními pro tisk a kódování jízdenek. 

Těžištěm produkce firmy se aktuálně stává nasazování systémů založených na 

bezkontaktních čipových kartách, tzv. SmartCard [17], [18]. 

 

Systémy pro čerpací stanice 

Podnik Scheidt & Bachmann, GmbH patří k předním evropským výrobcům systémů pro 

čerpací stanice. Produkty jako systém řízení čerpací stanice, tzv. Tank Management 

System (TMS), multimediální čerpací stojany, čerpací automaty a automaty na obsluhu 



 
 

38 
 
 

mycí linky splňují veškeré požadavky na moderní čerpací stanici. Vývoj a produkce 

systémů pro čerpací stanice s použitím nejmodernějších technologií řadí podnik mezi 

uznávané dodavatele rafinerií po celém světě [17], [18]. 

 

Systémy pro železniční zabezpečovací techniku 

Podnik Scheidt & Bachmann, GmbH má v oblasti vývoje zabezpečovacích zařízení pro 

železnice již 130 letou tradici. Během této dlouhé epochy bylo podnikem vybudováno 

velké množství zabezpečovacích zařízení stavědel a železničních přejezdů. 

Ze začátku čistě mechanicky pracující zařízení byla začátkem 20. století postupně 

vybavována elektromechanickými komponentami. Po druhé světové válce se podnik 

začal specializovat na oblast železničních přejezdů, v padesátých letech byla vyvinuta a 

s úspěchem nasazena první automaticky pracující přejezdová zabezpečovací zařízení. V 

sedmdesátých letech se podnik Scheidt & Bachmann, GmbH podílel na vývoji zařízení 

typu EBÜT, a tím poprvé uvedl do provozu přejezdové zabezpečovací zařízení s prvky 

počítačového řízení [17], [18]. 

Na zcela novou cestu se podnik vydal v roce 1990, kdy začal vývoj plně elektronicky 

řízeného přejezdového zabezpečovacího zařízení – BUES2000. Toto v současnosti 

aplikované přejezdové zabezpečovací zařízení definuje svou modulární sběrnicovou 

strukturou a bohatými možnostmi diagnostiky nový standard. Koncept zařízení  

s otevřenými komunikačními možnostmi nabízí rychlé a flexibilní přizpůsobení se 

požadavkům a datovým sítím budoucnosti. S uvedením tohoto zařízení na trh podnik 

Scheidt & Bachmann, GmbH potvrzuje své vedoucí postavení v oblasti vývoje 

přejezdových zabezpečovacích zařízení [17], [18]. 
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2.2 Analýza ukazatelů 

Součástí praktické části bakalářské práce je analýza finančních ukazatelů. Hodnoty 

použité pro výpočet pocházejí z účetních dokumentů podniku Scheidt & Bachmann, 

GmbH za období let 2007-2012, které mi firma poskytla. Rok 2012 je posledním 

rokem, z kterého jsou data také veřejně přístupná v registru Spolkové republiky 

Německo “Unternehmensregister“ [19]. Data z roku 2013 mi nemohla být poskytnuta 

z firemních důvodů. Údaje z roku 2014 jsem ještě nemohl použít, protože v Německu 

stejně jako i v České republice jsou účetní uzávěrky prováděny až v následujícím 

účetním období (na konci prvního kvartálu roku 2015).  

Proto se s predikcemi budu soustřeďovat na rok 2013.  

2.2.1 Příprava dat 

Abych mohl analyzovat ukazatele, musel jsem si nejprve připravit účetní doklady 

z německého originálu do tvaru, který je obvyklý v České republice. Vzhledem k tomu, 

že některé ukazatele jsou v originálu definované rozdílně v porovnání s českou 

terminologií, mohou mít jinou výpovědní hodnotu, než kdyby byl podnik vedený 

z území České republiky. I přes tuto skutečnost mohou výsledky bakalářské práce firmě 

poskytnout nové cenné informace pro její rozhodovací a plánovací procesy.  
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2.2.2 Rozdílové ukazatele 

Tyto ukazatele vyjadřují platební schopnost podniku. Obecně platí, že čím vyšší 

hodnota rozdílových ukazatelů, tím je to pro podnik a jeho vedení lepší. Hodnoty 

ukazatelů jsou uvedené v eurech a matematicky zaokrouhlené. 

Tabulka 2: Rozdílové ukazatele (Zdroj: vlastní) 

Rok ČPK ČPP 

2007 214 833 103 109 346 487 

2008 208 633 613 89 558 067 

2009 211 414 802 91 721 771 

2010 224 609 498 92 860 797 

2011 230 492 484 103 171 027 

2012 231 781 121 104 990 595 
 

Podle Tabulky 2 vidíme, že hodnota čistého pracovního kapitálu (ČPK) se v průběhu let 

2007 -2012 výrazně nezměnila, a s výjimkou roku 2008, kdy došlo k poklesu, vykazuje 

stoupající tendenci. Obdobně to platí i pro hodnotu čistých pracovních prostředků 

(ČPP), kdy po poklesu v roce 2008 došlo v následujících letech k jejímu nárůstu. 

Ukazatel ČPP je následně vyrovnaný regresní přímkou a vytvořil predikci pro rok 2013. 

Z Tabulek 2 a 3 i z Grafu 1 vidíme, že při přechodu z roku 2007 na 2008 se hodnota 

ČPP výrazně snížila, kde první diference dosáhla hodnoty - 19788419,8 eur. V roce 

2009 ale pak ukazatel vykázal nárůst s následující prodlevou v roce 2010 a opětovně 

vzrostl v roce 2011 s prodlevou v roce 2012. Celkově tak v období 2009 až 2012 

sledoval rostoucí trend. 

Tabulka 3: Základní charakteristiky ČPP (Zdroj: vlastní) 

Pořadí Rok Hodnoty 
První 

diference 
Koeficient 

růstu 
Vyrovnané 

hodnoty 

1 2007 109 346 487     96 152 010 

2 2008 89 558 067 -19 788 420 0,82 97 789 419 

3 2009 91 721 771 2 163 704 1,02 99 426 829 

4 2010 92 860 797 1 139 026 1,01 101 064 238 

5 2011 103 171 027 10 310 230 1,11 102 701 647 

6 2012 104 990 595 1 819 569 1,02 104 339 057 

7 2013       105 976 466 

Průměr   84 521 249 -725 982 1,04   
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Graf 1: Regresní přímka pro ČPP (Zdroj: vlastní) 

Koeficient růstu v jednotlivých letech je podobný průměrnému koeficientu růstu, který 

měl hodnotu 1,04. Celkově v letech 2009 až 2012 však zůstává pod průměrnou 

hodnotou. Výjimkou je rok 2011, kde dosahuje hodnotu 1,11. 

Tvar regresní přímky je následující:  

Y = 92877190,78 + 1637409,43x. 

Predikce na rok 2013 bude kolísat okolo hodnoty 105 976 466 eur, což představuje 

mírné zvýšení hodnoty ukazatele ČPP. 

2.2.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 

Říkají nám, jak je podnik schopen přeměnit svůj majetek na finanční prostředky. 

Tabulka 4: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita 11,07 10,66 11,78 12,09 12,16 13,28 

Pohotová likvidita 9,19 8,58 9,55 9,51 9,34 10,60 

Okamžitá likvidita 6,12 5,15 5,68 5,59 5,99 6,56 
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Graf 2: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní) 

 

Hodnoty ukazatelů likvidity by se měly pohybovat v rozmezí <1,5 -2,5>; <1 – 15> ; 

<0,2 -0,6> pro české podniky. Z důvodu transformace dat z německých účetních 

dokumentů se ukazatele nepohybují v daných intervalech. Přesto se z nich dá vyčíst, jak 

podnik pracoval se svými krátkodobými závazky. V roce 2008 se ve všech třech 

ukazatelích likvidity snížila jejich velikost a v průběhu následujících let se tento propad 

hodnot stabilizoval postupným růstem. I přes propad v roce 2008 podnik vykazuje 

vysoké hodnoty likvidity, co znamená, že podnik měl dostatek oběžných aktiv, které 

mohl změnit na peněžní prostředky, kterými byl schopný splácet své závazky. 

Tabulka 5: Základní charakteristiky pohotové likvidity (Zdroj: vlastní) 

Pořadí Rok Hodnoty 
První 

diference 
Koeficient 

růstu 
Vyrovnané 

hodnoty 

1 2007 9,19     9,21 

2 2008 8,58 -0,62 0,93 9,38 

3 2009 9,55 0,98 1,11 9,55 

4 2010 9,51 -0,05 1,00 9,71 

5 2011 9,34 -0,17 0,98 9,88 

6 2012 10,60 1,26 1,14 10,05 

7 2013       10,21 

Průměr   8,11 0,23 0,88   
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Vyrovnání ukazatele pohotové likvidity pomocí regresní přímky bude vykonané na 

základě hodnot z Tabulky 4. Hodnoty po vyrovnání budou v Tabulce 5. 

 

Graf 3: Regresní přímka pro pohotovou likviditu (Zdroj: vlastní) 

 

V Tabulce 5 vidíme pokles hodnoty pohotové likvidity v roce 2008 a nárůst v roce 2009  

a v roce 2012. Pokles byl způsobený ekonomickou krizí z roku 2008. Díky vysoké 

hodnotě nejen pohotové likvidity, ale i běžné a pohotové se však tento ukazatel 

nezmenšil a podnik byl na přicházející krizi dobře připravený. Regresní přímka, která 

má mírně stoupající tendenci, má tvar: 

Y= 8,8775 + 0,1671x. 

Predikce pohotové likvidity podle regresní přímky na rok 2013 je přibližně 10,21, což je 

hodnota, která vysoko přesahuje doporučené hodnoty, to bylo způsobeno transformací 

dat z německých účetních uzávěrek do formy české účetní uzávěrky. Ale z grafu  

a tabulky vidíme, že ukazatel pohotové likvidity kolísá a podle účetních výkazu se dá 

předpokládat vyšší nárůst, než předpovídá regresní analýza. 

2.2.4 Ukazatele rentability 

Rentabilita obecně představuje výnosnost investovaných prostředku podniku. Poměřuje 

zisk se zdroji. Z toho vyplývá, že čím vyšší ukazatel rentability v dané oblasti, tím je 

daná oblast pro podnik výhodnější a je logické, že podnik se bude zabývat podnikáním 

v této oblasti. V následující tabulce a v následujícím grafu jsou uvedeny ukazatele 

rentability podniku Scheidt & Bachmann, GmbH za roky 2007-2012.  
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Tabulka 6: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní) 

Ukazatele  
rentability 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROI 6,39% 2,76% 2,47% 3,58% 3,77% 4,63% 

ROA 6,68% 8,31% 8,86% 7,76% 6,62% 10,01% 

ROE 20,78% 10,86% 8,16% 10,63% 10,64% 11,53% 

ROS 7,36% 3,14% 2,84% 4,27% 4,56% 5,09% 
 

 

Graf 4: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní) 

 

Doporučená hodnota pro ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) by se měla 

pohybovat na úrovni 12 – 15 %. Pro ukazatel rentability celkových vložených aktiv 

(ROA) je to hodnota nad 8 %, pro ukazatel vlastního kapitálu (ROE) je to hodnota nad 

10 % a pro ukazatel rentability tržeb (ROS) je to hodnota nad 6 %.  

Analyzovaný podnik má ukazatele ROA, ROE a ROS poměrně v normě.  

Ukazatel ROI vyjadřuje poměr mezi ziskem a celkovými aktivy. Jeho nízká hodnota je 

způsobená hlavně vysokou částkou celkových aktiv.  

V roce 2008 se ukazatele kromě ROA prudce snížily, v případě ROE až o 9,92 %. To 

bolo způsobené hlavně ekonomickou krizí, která v roce 2008 zasáhla svět.  

Ukazatel ROA i přes finanční krizi dosáhl hodnoty 8,31 % v roce 2008 a v roce 2009 

dokonce až hodnotu 8,86 %, co je v době finanční krize obdivuhodný výsledek.   
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Tabulka 7: Základní charakteristiky ukazatele ROS (Zdroj: vlastní) 

Pořadí Rok Hodnoty 
První 

diference 
Koeficient 

růstu 
Vyrovnané 

hodnoty 

1 2007 0,0736     0,0444 

2 2008 0,0314 -0,0422 0,4267 0,0451 

3 2009 0,0284 -0,0030 0,9057 0,0458 

4 2010 0,0427 0,0143 1,5023 0,0464 

5 2011 0,0456 0,0028 1,0659 0,0471 

6 2012 0,0509 0,0053 1,1171 0,0478 

7 2013       0,0484 

Průměr   0,0390 -0,0038 1,3722   
 

 

Graf 5: Regresní přímka pro ukazatel ROS (Zdroj: vlastní) 

 

Vyrovnání ukazatele ROS pomocí regresní přímky nám vykreslilo situaci, ve které 

vidíme propad hodnoty ukazatele ROS. V roce 2007 mala hodnota ukazatele ROS 

hodnotu 7,36 %, což je pro podnik dobrá správa. V následujícím roce, když udeřila 

finanční krize, se první diference ukazatele ROS zastavila na hodnotě -4,22 %. V roce 

2009 se podnik stabilizoval a začal postupně projevovat stoupající tendenci. To 

reprezentuje také regresní přímka, která má tvar:  

Y = 0,0431 + 0,0007x. 

Predikce pro rok 2013 se podle regresní přímky pohybuje kolem hodnoty 4,84 %. Ale 

z grafu i z tabulky vidíme, že hodnota ROS přesahovala hodnotu 4,84 %, v roce 2012 

měl ukazatel rentability tržeb hodnotu 5,09 %, a proto se předpokládá ještě větší nárůst 

v následujícím roce.  
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2.2.5 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity udávají obraty a doby obratu majetku položek rozvahy. U obratu se 

měří v počtu obratů za rok a u dob obratu se měří počet dní, za který se daná položka 

obrátí. Jejich přehled nám hodně vypoví o tom, jak podnik zachází se svým majetkem. 

Tabulka 8: Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní) 

Ukazatele aktivity 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 0,87 0,88 0,87 0,84 0,83 0,91 

Obrat stálých aktiv 9,61 7,53 6,42 7,37 7,60 7,80 

Dobra obratu zásob 62 69 65 78 86 68 

Doba obratu pohledávek 101 113 114 118 102 102 

Doba obratu závazků 105 113 112 111 109 98 

Obrat zásob 5,82 5,24 5,50 4,64 4,21 5,33 
 

 

Graf 6: Ukazatele aktivity (Zdroj: vlastní) 

Doporučená hodnota pro obrat celkových aktiv by se měla nacházet v rozmezí <1,6-3>. 

Z tabulky vidíme, že podnik má v průběhu let hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv 

v rozmezí <0,83-0,91>. V případě podniku Scheidt & Bachmann, GmbH to však 

neznamená negativní hospodaření firmy, spíše naznačuje vysokou hodnotu celkových 

aktiv. Hodnoty obratu stálých aktiv se logicky pohybují na vyšších úrovních. Čím větší 

hodnota ukazatele, tím je to pro podnik výhodnější. Finanční krize z roku 2008 se 

promítla do ukazatele obratu stálých aktiv mírným propadem a následnou stabilizací 

v roce 2010, kde dále sledoval rostoucí trend.   
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Doba obratu zásob, pohledávek a závazků se v průběhu let drží na přiměřené hodnotě 

daného ukazatele. To svědčí o dobré vybavenosti skladu podniku, jakož i výrobních 

procesů. Doby obratu nebyly ovlivněné krizí z roku 2008, to vyjadřuje profesionalitu 

podniku být schopný dodržovat své závazky i přes krizi.  

K vyrovnání regresní přímkou jsem si vybral ukazatel doby obratu pohledávek.  

Tabulka 9: Základní charakteristiky doby obratu pohledávek (Zdroj: vlastní) 

Pořadí Rok Hodnoty 
První 

diference 
Koeficient 

růstu 
Vyrovnané 

hodnoty 

1 2007 101     90 

2 2008 113 12 1 93 

3 2009 114 1 1 95 

4 2010 118 4 1 98 

5 2011 102 -16 1 100 

6 2012 102 0 1 103 

7 2013       105 

Průměr   93 0 1   
 

 

Graf 7: Regresní přímka pro dobu obratu pohledávek (Zdroj: vlastní) 

Z tabulky vidíme propad v roce 2011 až o 16 dní. To bylo způsobeno snížením 

pohledávek v roce 2011 o hodnotu 10237771,19 eur, zatím co hodnoty tržeb takovou 

drastickou změnu neprodělaly. Predikce na rok 2013 má stoupající tendenci, což 

znamená, že v roce 2013 bude pravděpodobně obrat pohledávek ještě větší. 

Regresní přímka má tvar:  

Y= 85,17+ 2,54x.  
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2.2.6 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vypovídají o finanční stabilitě podniku. Vyjadřují, jak je podnik 

financován, jestli více využívá vlastní nebo cizí zdroje.  

Z hlediska zadluženosti zpravidla platí, že čím má podnik více závazků, tím bude 

v budoucnu třeba věnovat více pozornosti tvorbě prostředků na jejich splacení. 

Tabulka 10: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluženost 68,52% 74,52% 69,66% 66,05% 66,05% 59,83% 

Koeficient samofinancování 30,76% 25,40% 30,29% 33,70% 35,41% 40,13% 
 

 

Graf 8: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní) 

Doporučené hodnoty ukazatele celkové zadluženosti by se měly pohybovat v rozmezí 

<30% - 60%> a ukazatel koeficientu samofinancování je doplněk k ukazateli celkové 

zadluženosti. To znamená, že jejich součet by se měl rovnat 100 %.  

Z Grafu 8 jako i z Tabulky 10 je vidět, že hodnota ukazatele celkové zadluženosti se po 

celé období zkoumání podniku držela nad normou kromě roku 2012, kde dosahovala 

hodnotu jenom 59,83 %. To znamená, že podnik využíval k financování svého 

podnikání hlavně cizí zdroje.   
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Tabulka 11: Základní charakteristiky koeficientu samofinancování (Zdroj: vlastní) 

Pořadí Rok Hodnoty První diference Koeficient růstu Vyrovnané hodnoty 

1 2007 0,3076     0,3165 

2 2008 0,2540 -0,0536 0,8257 0,3229 

3 2009 0,3029 0,0489 1,1924 0,3293 

4 2010 0,3370 0,0341 1,1126 0,3358 

5 2011 0,3541 0,0171 1,0507 0,3422 

6 2012 0,4013 0,0472 1,1333 0,3486 

7 2013       0,3550 

Průměr 
 

0,2795 0,0156 0,7963   
 

 

 

Graf 9: Regresní přímka pro koeficient samofinancování (Zdroj: vlastní) 

Rovnice regresní přímky má tvar:  

Y= 0,3036 + 0,0064x. 

Predikce podle regresní přímky pro následující období bude kolísat kolem hodnoty  

35,5 %, což znamená, že se velikost ukazatele koeficientu samofinancování bude 

zvětšovat a velikost ukazatele celkové zadluženosti snižovat. V Grafu 9 je však hodnota 

pro rok 2012 ve výši 40,13 %, proto se předpokládá ještě větší nárůst velikosti ukazatele 

koeficientu samofinancování.  

2.2.7 Index IN05 

Index IN05 je bankrotní model soustavy ukazatelů a slouží k předpovědi finanční 

situace podniku. Vyjadřuje, jestli je podnik v blízké době ohrožený bankrotem.   
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Tabulka 12: Index IN05 (Zdroj: vlastní) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

IN05 1,71 0,95 11,94 3,24 3,38 8,88 

 

 

Graf 10: Index IN05 (Zdroj: vlastní) 

Interpretace hodnot ukazatele IN05 jsou následující. Pokud je ukazatel větší než 2, 

předpokládá se uspokojivá finanční situace a bankrot podniku je velice 

nepravděpodobný. Pokud je ukazatel IN05 v rozmezí <1;2>, nachází se podnik 

v takzvané šedé zóně nerozhodných výsledků. Pokud je ukazatel IN05 menší než 1, tak 

je podnik ohrožen vážnými finančními problémy.  

Z grafu a tabulky můžeme vidět, že v roce 2007 se podnik nacházel v šedé zóně, 

v následujícím roce 2008, kdy vypukla celosvětová krize, ukazuje ukazatel IN05 

s hodnotou 0,95, že podnik je ve vážných finančních problémech. Tato hodnota je 

ovlivněna ukazatelem X2, který se v roce 2008 pohyboval na úrovni 3,99, což je 

markantní rozdíl proti roku 2009, kde měl tentýž ukazatel hodnotu 278,01. To bylo 

způsobené položkou ve výkazu zisku a ztrát, konkrétně nákladovými úroky. Po roce 

2008 se situace stabilizovala a index IN05 dosáhl v roce 2009 vysokou hodnotu 12, 

která sice v období let 2010 a 2011 klesla pod hodnotu 4, ale přesto byla větší než 2  

a indikovala uspokojivou finanční situaci podniku a následně v roce 2012 dosáhla 

hodnotu 8,88.  
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Na určení regresní přímky a odhadu pro rok 2013 je potřebné znát základní 

charakteristiky IN05. 

Tabulka 13: Základní charakteristiky indexu IN05 (Zdroj: vlastní) 

Pořadí Rok Hodnoty 
První  

diference 
Koeficient  

růstu 
Vyrovnané  

hodnoty 

1 2007 1,71     4,82 

2 2008 0,95 -0,76 0,56 4,95 

3 2009 11,94 10,99 12,57 5,08 

4 2010 3,24 -8,70 0,27 5,21 

5 2011 3,38 0,14 1,04 5,34 

6 2012 8,88 5,49 2,62 5,47 

7 2013       5,60 

Průměr   4,30 1,19 0,24   
 

 

Graf 11: Regresní přímka pro index IN05 (Zdroj: vlastní) 

Díky vysokým turbulencím ukazatele IN05 je regresní přímka na celé své zkoumané 

trajektorii větší než 2, co nám tvoří hypotézu, že podnik se bude nacházet po budoucí 

léta v uspokojivé finanční situaci. Regresní přímka má tvar: 

Y=4,56 + 0,13x. 

Predikce pro rok 2013 podle regresní přímky je 5,6, co je pro podnik dobrou správou. 

Průměr koeficientu růstu je 0,24, což nám vypovídá, že index IN05 vzrostl průměrně 

0,24krát.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V kapitole vlastní návrhy řešení, v její první části se budu zabývat popisem aplikace 

v prostředí Microsoft Office Excel. V druhé části se budu věnovat výsledkům finanční 

analýzy a v poslední části se budu věnovat doporučením pro podnik  

Scheidt & Bachmann, GmbH. 

 

3.1 Program a jeho vytvoření 

Program, který je součástí bakalářské, práce byl vyvinutý v prostředí Microsoft Office 

Excel 2010. Je přehledný, nekomplikovaný a klade důraz na převod informací do formy 

grafů a tabulek z účetních výkazů podniku Scheidt & Bachmann, GmbH.  

Program je jednoduchý a pro sledované období počítá ekonomické ukazatele, které jsou 

poměrové ukazatele, rozdílové ukazatele a ukazatel IN05. Z poměrových ukazatelů 

program počítá ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele zadluženosti  

a ukazatele likvidity. Výkazy podniku Scheidt & Bachmann, GmbH jsem dostal ve 

formě pdf souboru a proto sem je musel transformovat do tvaru vhodného pro 

následující výpočty. To znamená, že uživatel programu musí mít data ve vhodném 

tvaru, aby mohl program spolehlivě pracovat. 
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Obrázek 2: Hlavní nabídka programu (Zdroj: vlastní) 

 

Po otevření programu na finanční analýzu se uživateli zobrazí úvodní list programu. 

V hlavním menu se nacházejí aktivní tlačítka, která jsou rozložená do čtyř částí, jako je 

zobrazené na obrázku č. 2 

 

Tlačítko „Aktiva“ otevře list v programu Microsoft Office Excel a zobrazí 

transformovaná data z německých účetních výkazů do formy českého účetnictví. V listě 

aktiv se nacházejí data z rozvahy a konkrétně strana aktiv. 

 

Tlačítko „Pasiva“ otevře list v programu Microsoft Office Excel a zobrazí 

transformovaná data z německých účetních výkazů do formy českého účetnictví. V listě 

aktiv se nacházejí data z rozvahy a konkrétně strana pasiv. 

 

Tlačítko „VZZ“ otevře list v programu Microsoft Office Excel a zobrazí transformovaná 

data z německých účetních výkazů do formy českého účetnictví. Podobně jako v listě 

aktiv a pasiv se v listě VZZ nacházejí data z výkazu zisku a ztrát. 
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V listech aktiv, pasiv a VZZ jsou data z let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012. Je 

v nich dále připravené místo pro další data pro roky 2013, 2014, 2015, 2016.  

 

Tlačítko „Rozdílové ukazatele“ otevře list v programu Microsoft Office Excel, 

ve kterém jsou výsledky výpočtu rozdílových ukazatelů v přehledné formě. Konkrétně 

jde o ukazatele čistého pracovního kapitálu a čistých pohotových prostředků. 

 

Tlačítko „Ukazatele rentability“ otevře list v programu Microsoft Office Excel, ve 

kterém jsou výsledky výpočtu ukazatelů rentability v přehledné formě. Konkrétně jde  

o ukazatele ROI (Rentabilita investovaného kapitálu), ROA (Rentabilita celkových 

aktiv), ROE (Rentabilita vlastního kapitálu) a ROS (Rentabilita tržeb). 

 

Tlačítko „Ukazatele aktivity“ otevře list v programu Microsoft Office Excel, ve kterém 

jsou výsledky výpočtu ukazatelů aktivity v přehledné formě. Konkrétně jde o ukazatele 

obratu celkových aktiv, obratu zásob, obratu stálých aktiv, doby obratu zásob, doby 

obratu pohledávek a doby obratu závazků. 

 

Tlačítko „Ukazatele zadluženosti“ otevře list v programu Microsoft Office Excel, ve 

kterém jsou výsledky výpočtu ukazatelů zadluženosti v přehledné formě. Konkrétně se 

jedná o ukazatele celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování. 

 

Tlačítko „Ukazatele likvidity“ otevře list v programu Microsoft Office Excel, ve kterém 

jsou výsledky výpočtu ukazatelů likvidity v přehledné formě. Konkrétně se jedná  

o ukazatele běžné likvidity, pohotové likvidity a okamžité likvidity. 

 

Tlačítko „IN05 Index“ otevře list v programu Microsoft Office Excel, ve kterém se 

nachází výsledek výpočtu indexu IN05. 
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Tlačítko „Trendy“ otevře list v programu Microsoft Office Excel, ve kterém se 

nacházejí aktivní tlačítka pro volbu jednotlivých rozdílových ukazatelů, poměrových 

ukazatelů a indexu IN05, se kterými list dále pracuje. V listě trendů jsou dále tabulky 

vybraného ukazatele pro roky 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a graf daného 

ukazatele.  

 

Obrázek 3: Místo pro graf dle výběru (Zdroj: vlastní) 

Dále se zde nachází graf pro predikci budoucích hodnot daného ukazatele (2013) 

pomocí přeložení prvního grafu pomocí regresní přímky. 

 

Obrázek 4: Místo pro graf predikce dle výběru (Zdroj: vlastní)  
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Výběr ukazatelů pro list trendů je uskutečněný pomocí rolovacího menu zobrazeného na 

Obrázku 5.  

 

Obrázek 5: Rolovací menu (Zdroj: vlastní) 

K vyrovnání hodnot může uživatel programu použít tři tlačítka, která jsou zobrazena na 

Obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Tlačítka (Zdroj: vlastní) 

Vzhledem k tomu, že úvodní stránka programu slouží zároveň jako hlavní rozbočovač, 

bylo potřebné v každém listě přidat aktivní tlačítko, které je schopné vrátit uživatele do 

hlavního menu. Proto se na každém listě nachází tlačítko „Start“, které to programu 

umožní. Nachází se v levém horním rohu každého listu kromě listu úvodního. 

 

Obrázek 7: Tlačítko Start (Zdroj: vlastní) 

Grafy a tabulky, které jsem používal v praktické části bakalářské práce, byly vytvořené 

a následně převzaté z tohoto programu.  
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3.2 Zhodnocení analýzy podniku Scheidt & Bachmann, GmbH 

V této části bakalářské práce zhodnotím současnou situaci podniku.  

Finanční analýza podniku byla vykonána za období let 2007 - 2012. Toto období je 

zajímavé tím, že poskytlo možnost analýzy za část období stabilní hospodářské situace, 

přímého vlivu reálné krize a následného období obnoveného opatrného růstu světové 

ekonomiky v podmínkách Evropské unie. Dle výsledku finanční analýzy vybraných 

ekonomických ukazatelů lze konstatovat, že situace podniku vykazuje znaky, které 

vedou k pozitivnímu celkovému výsledku, a to svědčí o finančním zdraví podniku.  

Vzhledem ke skutečnosti, že byla použita data německého podniku, která musela být 

transformovaná na data vhodná pro finanční analýzu, mohou mít některé ukazatele 

mírně odlišný vliv na reální hodnoty zkoumaných ukazatelů.  

Vliv na hospodaření podniku a tím i na ukazatele finanční analýzy měla světová krize 

z roku 2008, jak je to na mnohých grafech vypočtených ukazatelů zřetelně vidět. 

Naštěstí pro podnik Scheidt & Bachmann, GmbH dopad světové krize na podnikání 

firmy neměl destruktivní charakter. Do roku 2008 před krizí podnik soustavně nabýval 

na hodnotě. V průběhu krize, když situace na trhu pro mnohé podnikatelské subjekty 

nebyla příjemná, se firma udržela na trhu a díky správným rozhodnutím managementu 

situaci, která vznikla po krizi, dokázala zvládnout. Hospodářsky se firma nejprve 

přiblížila k situaci z roku 2007, pak postupným růstem a zlepšováním situace na trhu 

dokázala tuto zužitkovat k dalšímu zhodnocování podniku. Proto i predikce pro rok 

2013 ukazují na další růst podniku. Podnik je finančně zdravý a jeho směrování má 

pozitivní směr. 

Výsledky rozdílových ukazatelů nám vypovídají o síle nebo schopnosti podniku 

okamžitě splácet své závazky pomocí svých pohotových peněžních prostředků. 

Výsledky analýzy těchto ukazatelů jsou vynikající, protože u těchto ukazatelů je vyšší 

hodnota vždy pozitivní. 

Analýza ukazatelů rentability ukazuje, že se jich dotkla ekonomická krize z roku 2008 

nejvíc. Přesto se ukazatele rentability, mimo ukazatele ROI, který se díky vysokým 

celkovým aktivům pohyboval na nižší úrovni, než byla doporučená hodnota, 

pohybovaly na přijatelné úrovni.   
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Jako správně fungující podnik společnost Scheidt & Bachmann, GmbH efektivně 

zlepšovala své hospodaření. Predikce pro ukazatele rentability taktéž naznačovaly 

pozitivní vývoj podniku. 

Všechny ukazatele likvidity vykazovaly mnohem vyšší hodnotu než je doporučené 

české rozmezí, což může být výsledkem kvalitní práce managementu podniku a mohl se 

zde také projevit vliv transformace dat z německých účetních výkazů. Protože podnik 

vyrábí své produkty od základu a jeho zboží je komplexním produktem náročné výroby, 

musí mít na skladě dostatečné zásoby materiálu, což přímo ovlivňuje běžnou likviditu  

a vysokou hodnotu tohoto ukazatele.  

Při analýze ukazatelů aktivity nebyly získané výsledky rovněž překvapivé, znamená 

to, že se podnik držel na dobré úrovni a to i přes krizi z roku 2008. Dá se říci, že 

ukazatele aktivity krizi z roku 2008 téměř vůbec nezaznamenaly, to bylo způsobené 

rovnoměrným snížením položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát, které se týkaly 

ukazatelů aktivity.  

Doba obratu závazků a doba obratu pohledávek v sledovaném období mění své 

vzájemné postavení. V letech 2007 a 2011 byla doba obratu závazků větší než doba 

obratu pohledávek, to je pro podnik doporučený stav. V roku 2008 byly doba obratu 

pohledávek a doba obratu závazků na stejné úrovni, což je pro podnik taktéž vhodná 

situace.  

V letech 2009, 2010 a 2012 byla doba obratu závazků menší než doba obratu 

pohledávek, co pro podnik není ideální, ale fluktuace byla způsobená krizí v roku 2008 

a fluktuace v roku 2012 byla způsobená vysokými tržbami, resp. vyššími tržbami než 

byly tržby v roku 2011.  

Celková nestabilita doby obratu pohledávek a závazků byla způsobena podnikovým 

reagováním na trh, když jak v roce 2008 tak i v roce 2012 dokázal podnik reagovat na 

rychlé změny. Pro předcházení případným problémům v budoucnosti se ve velkých 

firmách obvykle řeší tento problém diverzifikací zákazníků nebo pojištěním pohledávek 

pojišťovnou. I když z pohledu finanční analýzy pro podnik není dobré, když její doby 

obratu kolísají, činnost podniku to v globálním obraze nenarušuje, a proto se to 

v mnohých případech neřeší, nebo se této problematice nevěnuje operativní nebo 

plánovaná pozornost.   
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Analýza ukazatelů zadluženosti poukazuje na to, že ukazatel míry celkové 

zadluženosti přesahoval doporučené hodnoty. Podnik financoval své podnikání cizími 

zdroji, přičemž podle doporučeného rozsahu by hodnota ukazatele neměla překračovat 

hodnotu 60 %. Podnik Scheidt & Bachmann, GmbH si vzhledem ke své dlouholeté 

účasti na trhu mohl v napjatých situacích dovolit tuto hodnotu za akceptovatelného 

rizika překročit. Když v roku 2008 ukazatel míry celkové zadluženosti dosahoval 

74,52%, znamená to, že i v době světové krize byl podnik schopný udržet si důvěru 

svých investorů, což je pro podnik pozitivní správa. V roce 2012 už hodnota ukazatele 

byla 59,83 % a tato hodnota už spadá do ideálního rozmezí hranic doporučených hodnot 

ukazatele.  

V analýze soustav ukazatelů jsem se soustředil na soustavu ukazatelů IN05. Soustava 

ukazatelů IN05 je primárně určená pro české podniky a české podnikání. To znamená, 

že interpretace pro německý podnik bude mírně nepřesná, jak se to projevilo hlavně 

v roce 2008. Podle soustavy ukazatelů IN05 se podnik v roce 2007 nacházel v tzv. šedé 

zóně. Následně v  roku 2008 ukazoval ukazatel, že firma je ve zvýšené míře vystavena 

risiku, že může zbankrotovat. Tato situace ale naštěstí nenastala. Od roku 2009 již 

ukazatel ukazoval, že podnik má pozitivní budoucnost. Mám za to, že hodnoty 

ukazatele, které vedly k vyslovení výše zmíněných interpretaci, vyplývají z nepřesností, 

které mohly být způsobené hlavně transformací dat z německé formy do formy české  

a výše uvedeným faktem, že IN05 je určený hlavně pro české podnikání. 

Z analýzy je zřejmé, že většina kolísání nebo časově-lokálních anomálií byla způsobena 

světovou krizí. Podnik se na ni skvěle adaptoval a v průběhu dvou, u některých 

ukazatelů v průběhu tří let vyrovnal „ztrátu“ způsobenou krizí. Samozřejmě by podniku 

prospělo, kdyby dokázal snížit náklady na výrobu bez ztráty kvality produktu a tím 

pádem zvýšil tržby, což by ovlivnilo výsledek hospodaření a tím pádem ukazatele 

rentability a aktivity, které podle analýzy na tom nebyly špatně, s výjimkou ukazatele 

ROI. 

Celková predikce pro rok 2013 je pozitivní i v případě, že by došlo k dalším projevům 

světově finanční krize, nebo jiných globálních situaci. Ve sledovaném období 2007 - 

2012 hodnotím výsledky finanční analýzy jako velmi dobré. 
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3.3 Doporučení na zlepšení finanční situace podniku  

Podnik Scheidt & Bachmann, GmbH je konsolidovaná firma s dlouholetou tradicí  

a zkušenostmi, které jí umožňují trvale udržitelný rozvoj, jak je to možné vidět  

z výsledku uskutečněné finanční analýzy. Podle jednotlivých trendů vybraných 

ukazatelů je možné v současné situaci vyslovit několik úvah, které by v jisté míře mohly 

pozici podniku v budoucnosti dále zlepšovat. Podle ukazatelů rentability a doby obratu 

zásob, obratu pohledávek a obratu závazků jsou v oblasti bilančních aktiv možnosti  

k podstatnému rozšíření investice pouze v souvislosti se současnou hlavní činností 

(technologie, projekt a poprodejní servis) podniku. Kromě toho se pro vybrané skupiny 

technologií při výrobě připravují další náhradní možnosti [19].  

Rovněž nastoupený trend zvyšování základního kapitálu, jak to dokumentuje rozvaha  

a výkaz zisků a ztrát za rok 2012 [19], je potřebné i nadále udržovat, protože v období 

možných ekonomických turbulencí na evropském i světovém trhu představuje solidní 

zabezpečení další existence podniku. Toto platí i pro dlouhodobý cizí kapitál, zatímco 

krátkodobé závazky by mohly setrvávat na nynějších hodnotách anebo se dokonce 

snižovat. 

Podnik by měl využít svého potenciálu zlepšit svoji silnou kapitálovou základnu  

a pokračovat ve zlepšování podílu vlastního kapitálu přes zvýšení celkových aktiv. 

Tyto návrhy jsou podpořené i skutečností, že firma podniká na trzích, vyžadujících 

systémová technická řešení vysoké kvality, což je spojené s vyšší dávkou rizika 

nedostatku prostředků pro tvorbu diferenciačního technického potenciálu. Existuje 

riziko, že budoucí snížení nákladů na nákupní straně budou nedostačující pro 

kompenzaci negativních dopadů nižších prodejních cen, firma by se tak mohla dostat do 

„šedé zóny“. 

Podle [19] je financování koncernu dlouhodobě zaručeno. Scheidt & Bachmann, GmbH 

má solidní kapitálovou strukturu. Kromě toho firma by měla pokračovat v dohodách  

o financování, které by neměly omezovat růst v příštích letech. U velkých projektů  

v cizích měnách má společnost dostatečné zajištění měnových kurzů. Za tímto účelem 

byl navržen měnový management, na jehož základě se vykonává detailní plánování. 

Zjišťuje se předpokládaný objem v cizí měně a je zajištěný pomocí devizových 

termínových obchodů a opcí na měnu, hlavně v oblastech USD a GBP.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo provést finanční analýzu výrobního podniku  

Scheidt & Bachmann, GmbH a následně aplikovat statistické metody na vybrané 

ukazatele v období let 2007 – 2012 a na základě výsledků navrhnout možná opatření  

k zlepšení situace. 

V první části bakalářské práce se věnuji teoretickým znalostem, zabývajícím se finanční 

analýzou a statistikou, které byly potřebné pro vykonání praktické části. Teoretická část 

práce je rozdělená na dvě části. První část se zabývá statistikou, časovými řadami  

a regresní analýzou. Druhá část teoretické části práce se zabývá finančními ukazateli.  

Praktická část obsahuje představení podniku Scheidt & Bachmann, GmbH výpočty 

jednotlivých ukazatelů finanční analýzy s použitím regresní analýzy a časových řad. 

K výpočtům byl použit program vytvořený v prostředí programu Microsoft Office Excel 

2010. S pomocí tohoto programu jsem vyhodnotil finanční situaci podniku  

Scheidt & Bachmann, GmbH. Pomocí využití statistických metod jsem dokázal určit 

predikci pravděpodobného vývoje vybraných ukazatelů pro následující účetní období, 

rok 2013. 

V poslední části bakalářské práce se zabývám vlastními návrhy řešení. První řešení je 

vytvoření, odladění a otestovaní programu použitého pro výpočty v této bakalářské 

práci. Jeho součástí je popis a jednoduchá „user-friendly“ navigace. Program slouží 

k výpočtům a poskytuje uživateli rychlý přístup k jednotlivým ukazatelům finanční 

analýzy a následnému přeložení daným trendem časové řady. Druhým řešením je 

celková analýza podniku Scheidt & Bachmann, GmbH, a zhodnocení současné situace 

podniku. Třetím řešením jsou návrhy na zlepšení, které obsahují doporučení pro podnik, 

která mu mohou pomoci vylepšit situaci z pohledu finanční analýzy a průběhu chodu 

podniku. 

Vzhledem k výše uvedeným faktům považuji cíle práce stanovené v kapitole „Cíl  

a metodika práce“ za splněné. 
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Príloha č. 1: Aktiva 

  

      2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001   268 233 378,37 268 378 729,66 276 172 383,80 289 916 547,70 296 075 051,80 296 368 851,79 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002               

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003   24 222 363,86 31 299 043,04 37 398 277,27 32 959 475,95 32 210 936,94 34 544 624,04 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004   1 134 361,51 1 301 484,88 2 303 363,36 1 864 478,74 1 537 833,11 2 294 225,62 

B. I.           
1. 

Zřizovací výdaje 005               

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006   1 134 361,51 1 301 484,88 1 713 865,36 1 471 478,74 1 341 331,11 1 994 923,62 

3. Software 007               

4. Ocenitelná práva 008               

5. Goodwill  009   0,00 0,00 589 498,00 393 000,00 196 502,00 299 302,00 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010               

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011               

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012               

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013   14 947 048,55 21 717 466,16 26 215 219,34 29 265 066,33 28 660 781,39 30 245 613,11 

B. II.   
1. 

Pozemky 014               



 
 

II 
 

2. Stavby 015   6 748 542,17 9 830 026,52 11 523 373,34 15 503 065,70 14 817 323,08 14 900 671,46 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016   7 143 273,47 9 780 672,96 11 533 718,32 12 039 746,44 12 469 430,89 12 320 017,83 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017               

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018               

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019   1 055 232,91 2 106 766,68 3 158 127,68 1 722 254,19 1 374 027,42 3 024 923,82 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020               

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021               

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022               

B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023   8 140 953,80 8 280 092,00 8 879 694,57 1 829 930,88 2 012 322,44 2 004 785,31 

B. III.         
1. 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 024   12 500,51 17 613,43 500 000,00 691 717,07 640 293,61 557 609,48 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025   0,00 0,00 5 113,43 5 113,43 5 113,43 5 113,43 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026   210 100,31 184 777,82 183 513,82 183 316,32 163 788,17 162 089,67 

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027   7 542 076,23 7 599 392,58 7 710 655,32 409 967,52 517 728,81 648 270,85 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028   376 276,75 478 308,17 480 412,00 539 816,54 685 398,42 631 701,88 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029               

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030               



 
 

III 
 

C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031   236 169 929,15 230 229 194,80 231 028 194,21 244 857 693,05 251 154 789,73 250 650 140,37 

C.  I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032   39 982 957,89 45 013 400,62 43 643 596,30 52 368 040,55 58 178 567,31 50 575 167,82 

C.  I.         
1. 

Materiál 033   11 092 370,91 10 611 447,88 10 375 636,22 10 198 936,22 12 116 450,05 11 291 584,74 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034   14 883 384,41 18 308 048,14 16 211 400,27 16 825 588,21 17 961 451,46 18 633 615,46 

3. Výrobky 035   13 924 218,54 15 724 923,21 17 050 307,19 25 183 346,60 28 080 069,25 20 649 967,62 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036               

5. Zboží 037               

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038   82 984,03 368 981,39 6 252,62 160 169,52 20 596,55 0,00 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039               

C.  II.         
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 040               

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041               

3. Pohledávky - podstatný vliv 042               

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

043               

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044               

6. Dohadné účty aktivní 045               

7. Jiné pohledávky 046               



 
 

IV 
 

8. Odložená daňová pohledávka 047   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.  III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048   65 503 658,53 74 062 145,74 76 049 434,55 79 380 660,84 69 142 889,65 76 215 357,46 

C.  III.        
1. 

Pohledávky z obchodních vztahů 049   48 590 965,14 55 304 422,51 58 161 637,69 63 604 579,50 55 293 566,66 63 384 902,58 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050   0,00 0,00 0,00 308 806,38 408 476,79 619 207,45 

3. Pohledávky - podstatný vliv 051               

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

052               

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053               

6. Stát - daňové pohledávky 054               

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055               

8. Dohadné účty aktivní 056   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Jiné pohledávky 057   16 912 693,39 18 757 723,23 17 887 796,86 15 467 274,96 13 440 846,20 12 211 247,43 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058   130 683 312,73 111 153 648,44 111 335 163,36 113 108 991,66 123 833 332,77 123 859 615,09 

C.  IV.       
1. 

Peníze 059   55 984 587,94 51 810 221,21 51 698 363,36 55 072 791,66 77 079 457,77 74 842 015,09 

2. Účty v bankách 060               

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061   74 698 724,79 59 343 427,23 59 636 800,00 58 036 200,00 46 753 875,00 49 017 600,00 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062               



 
 

V 
 

D.  I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063   7 841 085,36 6 850 491,82 7 745 912,32 12 099 378,70 12 709 325,13 11 174 087,38 

D.  I.          
1. 

Náklady příštích období 064               

2. Komplexní náklady příštích období 065               

3. Příjmy příštích období 066               

 

  



 
 

VI 
 

Príloha č. 2: Pasiva 

  

      2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119) 067   268 233 378,37 268 378 729,66 276 182 383,80 289 916 547,70 296 075 051,80 296 368 851,79 

A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068   82 515 525,35 68 173 964,48 83 651 750,36 97 697 217,51 104 826 536,18 118 921 611,01 

A.  I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069   20 475 000,00 20 475 000,00 20 475 000,00 20 475 000,00 20 475 000,00 20 475 000,00 

A.  I.         
1. 

Základní kapitál 070   20 475 000,00 20 475 000,00 20 475 000,00 20 475 000,00 20 475 000,00 20 475 000,00 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071               

3. Změny základního kapitálu  072               

A.  II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 78) 073   27 418,92 30 126,08 40 263,62 2 715,15 -90 972,01 -252 172,93 

A.  II.         
1. 

Emisní ážio 074               

2. Ostatní kapitálové fondy 075               

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076   0,00 0,00 0,00 0,00 -69 155,53 -252 172,93 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077               

5. Rozdíly z přeměn společností 078   27 418,92 30 126,08 40 263,62 2 715,15 -21 816,48 0,00 

A.  III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy  
ze zisku (ř. 80 + 81) 

079   44 869 541,57 40 263 192,92 56 307 477,92 66 841 241,57 73 292 555,12 84 984 222,75 

A.  III.        
1. 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080   44 869 541,57 40 263 192,92 56 307 477,92 66 841 241,57 73 292 555,12 84 984 222,75 



 
 

VII 
 

2. Statutární a ostatní fondy 081               

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 83 + 84) 082   17 143 564,86 7 405 645,48 6 829 008,82 10 378 260,79 11 149 953,07 13 714 561,19 

A.  IV.       
1. 

Nerozdělený zisk minulých let 083   17 143 564,86 7 405 645,48 6 829 008,82 10 378 260,79 11 149 953,07 13 714 561,19 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084               

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085               

B. Cizí zdroje (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086   183 804 992,87 199 994 880,17 192 387 710,88 191 499 247,82 190 687 349,17 177 308 049,69 

B.  I. Rezervy (ř. 88 až 91) 087   75 756 969,02 83 088 198,10 89 960 476,07 80 032 414,72 79 008 514,72 74 194 657,61 

B.  I.          
1. 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088               

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089   14 091 951,86 13 765 173,86 13 679 087,50 5 278 410,02 5 540 185,28 5 958 159,22 

3. Rezerva na daň z příjmů 090   4 061 621,11 2 937 535,57 3 914 128,60 1 236 080,42 1 665 871,55 1 786 876,70 

4. Ostatní rezervy 091   57 603 396,05 66 385 488,67 72 367 259,97 73 517 924,28 71 802 457,89 66 449 621,69 

B.  II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) 092   39 933 458,62 42 973 908,77 27 576 479,43 36 417 654,20 37 768 889,69 29 703 735,95 

B.  II.         
1. 

Závazky z obchodních vztahů 093   39 933 458,62 42 973 908,77 27 576 479,43 36 417 654,20 37 768 889,69 29 703 735,95 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094               

3. Závazky - podstatný vliv 095               

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

096               



 
 

VIII 
 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097               

6. Vydané dluhopisy 098               

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099               

8. Dohadné účty pasivní 100               

9. Jiné závazky 101               

10. Odložený daňový závazek 102               

B.  III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) 103   21 336 826,18 21 595 581,69 19 613 392,43 20 248 195,08 20 662 306,02 18 869 019,83 

B.  III.        
1. 

Závazky z obchodních vztahů 104   11 278 123,82 8 412 804,23 10 003 375,31 8 710 286,02 8 830 089,07 8 473 336,06 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105               

3. Závazky - podstatný vliv 106               

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

107               

5. Závazky k zaměstnancům 108               

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

109               

7. Stát - daňové závazky a dotace 110               

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111               

9. Vydané dluhopisy 112               



 
 

IX 
 

10. Dohadné účty pasivní 113           13 994,95   

11. Jiné závazky 114   10 058 702,36 13 182 777,46 9 610 017,12 11 537 909,06 11 818 222,00 10 395 683,77 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) 115   46 777 739,05 52 337 191,61 55 237 362,95 54 800 983,82 53 247 638,74 54 540 636,30 

B.  IV.       
1. 

Bankovní úvěry dlouhodobé 116               

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117   46 777 739,05 52 337 191,61 55 237 362,95 54 800 983,82 53 247 638,74 54 540 636,30 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118               

C.  I. Časové rozlišení (ř. 120 + 121) 119   1 912 860,15 209 885,01 142 922,56 720 082,37 561 166,45 139 191,09 

C.  I.          
1. 

Výdaje příštích období 120               

2. Výnosy příštích období 121               

 

  



 
 

X 
 

Príloha č. 3: Výkaz zisků a ztrát 

   Výkaz zisků   2007 2008 2009 2010 2011 2012 

     
I. 

Tržby za prodej zboží 1   232 894 334,76 235 769 766,83 240 038 471,60 242 893 700,84 244 750 085,69 269 500 128,97 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2   81 082 677,83 83 609 284,28 73 336 670,22 76 426 241,48 86 598 049,01 90 854 743,92 

    + Obchodní marže (ř. 01 - 02) 3   151 811 656,93 152 160 482,55 166 701 801,38 166 467 459,36 158 152 036,68 178 645 385,05 

    
II. 

Výkony 4     2 397 090,27   2 289 002,10 5 565 438,73   

B. Výkonová spotřeba 5   970,38   2 205 905,59     2 178 481,49 

    + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 05) 6   151 810 686,55 154 557 572,82 164 495 895,79 168 756 461,46 163 717 475,41 176 466 903,56 

C. Osobní náklady 7   97 147 925,12 102 273 429,46 107 673 247,67 109 819 290,26 114 109 576,45 120 626 484,87 

D. Daně a poplatky 8               

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9   4 523 697,17 4 589 252,29 5 828 933,77 5 923 535,75 6 132 614,80 6 196 568,04 

    
III. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10   352 006,34 452 200,36 255 807,24 1 673 055,62 211 770,98 254 580,68 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11               

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  
a komplexních nákladů příštích období 

12               

    
IV. 

Ostatní provozní výnosy 13   2 725 180,69 9 528 844,87 12 022 634,96 9 338 255,39 6 800 115,04 9 786 535,27 

H. Ostatní provozní náklady 14   35 298 214,91 35 381 643,19 38 815 449,28 41 535 535,93 30 877 619,20 30 024 738,75 



 
 

XI 
 

    
V. 

Převod provozních výnosů 15               

I. Převod provozních nákladů 16               

    * 
Provozní výsledek hospodaření [ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 
+ 13 - 14 + (-15) - (-16)] 

17   17 918 036,38 22 294 293,11 24 456 707,27 22 489 410,53 19 609 550,98 29 660 227,85 

    
VI. 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18               

J. Prodané cenné papíry a podíly 19               

    
VII. 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20               

    
VIII. 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21               

K. Náklady z finančního majetku 22               

     
IX. 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23               

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24               

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25               

     
X. 

Výnosové úroky 26   288 056,25 105 604,51 161 223,49 43 197,31 153 367,93 186 644,72 

N. Nákladové úroky 27   772 149,25 5 589 649,61 87 970,24 369 505,38 301 270,63 149 337,51 

     
XI. 

Ostatní finanční výnosy 28   5 437 157,24 5 814 666,15 4 280 408,73 3 651 610,54 3 014 620,12 2 807 405,24 

O. Ostatní finanční náklady 29   3 113 193,53 4 066 324,24 3 590 823,04 4 122 546,03 3 969 362,51 3 544 118,01 

     
XII. 

Převod finančních výnosů 30               



 
 

XII 
 

P. Převod finančních nákladů 31               

     * 
Finanční výsledek hospodaření [ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 
- 25 + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31)] 

32   1 839 870,71 -3 735 703,19 762 838,94 -797 243,56 -1 102 645,09 -699 405,56 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33   7 300 351,37 5 262 312,19 10 001 675,01 5 702 322,98 6 083 620,72 8 972 474,93 

     
** 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 17 + 32 - 33) 34   12 457 555,72 13 296 277,73 15 217 871,20 15 989 843,99 12 423 285,17 19 988 347,36 

     
XIII. 

Mimořádné výnosy 35   8 170 365,08 30 612 074,91 5 358 145,48 3 351 431,14 5 110 028,42 5 989 200,07 

R. Mimořádné náklady 36   3 484 355,94 36 502 707,16 13 747 007,86 8 960 014,34 6 383 360,52 12 262 986,24 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37               

     * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 35 - 36 - 37) 38   4 686 009,14 -5 890 632,25 -8 388 862,38 -5 608 583,20 -1 273 332,10 -6 273 786,17 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39   0,00           

     
*** 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 34 + 38 - 39) 40   17 143 564,86 7 405 645,48 6 829 008,82 10 381 260,79 11 149 953,07 13 714 561,19 

    
**** 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 40 + 37 + 33 + 39) 41   24 443 916,23 12 667 957,67 16 830 683,83 16 083 583,77 17 233 573,79 22 687 036,12 

 


