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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci finanční analýzy a posléze využití statistických 

metod pro vývoj do budoucna ve firmě BISON. Práce je dělena na oblast teoretickou 

obsahující teorii o ekonomických ukazatelích a statistických metodách. Reálné 

zhodnocení ekonomického stavu firmy a analýzy jsou obsaženy v analytické části. Tyto 

části zakončuje část s vlastními návrhy pro příznivý vývoj na základě analyzovaných 

výsledků. Zajímavým výstupem práce je zpracování ekonomických ukazatelů a 

statistických metod programem z VBA. 

 

Abstract 

This thesis focuses on the application of financial analysis and then use statistical methods 

for future developments in the company BISON. The work is divided into theoretical area 

containing the theory of economic indicators and statistical methods. The real 

appreciation of the economic situation of the company and analysis are contained in the 

analytical part . These parts of the score with its own proposals for favorable development 

on the basis of the analyzed results. An interesting outcome of this work is the preparation 

of economic indicators and statistical methods of VBA program . 
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ÚVOD 

Finanční analýza je nedílnou součástí rozhodování firmy a jeho budoucího vývoje. Čerpá 

informace z dosavadních výkazů a snaží se o jeho efektivní řízení. Jejím cílem je  vyhnout 

se různým rizikům plynoucích z chodu podniku či je eliminovat na přístupnou 

akceptovatelnou míru. Výsledky plynoucí z provedených analýz nám poslouží přispět 

k podpoře rozhodnutí v blízké budoucnosti. 

Jako téma pro bakalářskou práci jsem si vybral Analýzu ekonomických ukazatelů pomocí 

statistických metod. Analýzu budu v praxi realizovat ve zvolené firmě BISON 

Sportswear, s.r.o. se sídlem v obci  Nesvačilka. Firma BISON jako taková patří k předním 

evropským dodavatelům sportovním dresů a příslušného vybavení. 

Práce je dělena na několik dílčích celků popisujících danou oblast. Teoretická část 

obsahuje problematiku ekonomických ukazatelů a jednotlivých statistických metod. 

Reálná zhodnocení ekonomického stavu firmy a veškeré analýzy jsou následně obsaženy 

v analytické části. Analytická část vychází z výpočtů ukazatelů z jednotlivých účetních 

dokumentů jako rozvaha, výkaz zisků a ztrát. Poslední částí je část s vlastními návrhy pro 

příznivý vývoj firmy na základě výsledků z analytické části. 

Praktickým využitím dané problematiky a zkušeností s programováním je vytvoření 

programu pro přehledné počítání ekonomických ukazatelů pro následné použití.  
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CÍL A METODIKA PRÁCE 
 

Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu firmy z hospodářského 

pohledu pomocí finanční analýzy za využití ekonomických ukazatelů. Zároveň provedu 

také statistickou analýzu s využitím statistických metod a z výsledků těchto analýz 

vyvodím závěr, ale i predikci vývoje či návrhy vedoucí ke zmírnění a odstranění 

nedostatků. Z praktického hlediska této práce využiji mnou naprogramovaný program 

v jazyce VBA v kancelářském programu Excel, který mi jistě poslouží pro rychlejší 

zpracování a vyhodnocování výsledků pro následnou predikci vývoje. 

 

Metody a postupy zpracování 

Předmětem práce bude využití účetních dokumentů za účelem finanční analýzy. Součástí 

je tak zpracování ekonomických ukazatelů ze zdrojových dokumentů firmy za poslední 

roky až do současnosti. Výsledky vzniklé z ekonomického zhodnocení firmy poslouží 

k určení vývoje pomocí statistické analýzy metodami jako regresní analýza či časové 

řady.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Finanční analýza 

 

Účelem analýzy je komplexní zhodnocení finanční situace podniku. Pomáhá nám 

odhalit odpovědi na otázky, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má správně zvolenou 

kapitálovou strukturu, zda efektivně využívá svá aktiva, zda je solventní a celou řadu 

dalších skutečností. Průběžná znalost finanční situace umožňuje efektivní rozhodování 

při získávání peněžních prostředků. Znalost postavení podniku je nezbytná pro odhad a 

prognózu budoucího vývoje. Analýza je nedílnou součástí finančního řízení působící jako 

zpětná vazba. Vedle posouzení finanční pozice podniku je možno ji využít k rozhodování 

o investičních záměrech, o financování, při sestavování finančního plánu. Vlastníky 

zajímá především návratnost ( rentabilita ) prostředků vloženého kapitálu. Investory 

zajímá spíše zas finanční zdraví podniku významně ovlivňující investiční záměry.  [2] 

Zpracování analýzy je spojeno se získáním dat, jež tvoří východisko pro kvalitní 

zpracování a dosažení relevantních výsledků. Základním zdrojem dat představují účetní 

výkazy podniku – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow a příloha k účetní 

uzávěrce. Řadu cenných informací obsahuje také výroční zpráva, vedení podniku, 

auditoři, firemní statistiky a jiné. [2] 

Získaná data z finanční analýzy finančního hospodaření podniku se třídí , agregují 

, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi a hledají se souvislosti 

mezi daty s předvídáním jejich vývoje. Je zaměřena na rozpoznání problémů, silných a 

slabých stránek hodnotových procesů podniku. Vzešlé informace umožňují dospět 

k závěrům o hospodaření  a finančního zdraví podniku. [1] 

K hodnocení podniku nám teorie ekonomiky poskytuje různé modely založené na 

verbálním hodnocení ( komparativně analytické metody ) nebo na finančním vyjádřením 

( matematicko-statistické metody ).         

 Mezi první model můžeme zařadit např. SWOT analýzu, metodu kritických 

faktorů úspěšnosti, metodu analýzy portfolia 2D či Argentiniho model.   

 Druhou skupinu tvoří metody normované proměnné , paralelní soustavy 
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ukazatelů, bodovací metody, pyramidové rozklady ukazatelů, bonitní a bankrotní modely 

založené na diskriminační analýze a další. [1] 

Ve finančním hodnocení podniků uplatňujeme úspěšně metody finanční analýzy 

především jako nástroj finančního managementu ( interní užití ) nebo ostatních uživatelů 

( externích analytiků). Jako taková, obsahuje finanční analýza dvě navzájem propojené 

celky: 

 Kvalitativní, tzv. fundamentální analýzu spočívající na znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech 

odborníků, ale i subjektivních odhadech, citu pro situace a trendy. 

 Kvantitativní, tzv. technickou analýzu využívající matematické , statistické i 

algoritmizované metody ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat 

s následným ekonomickým posouzením výsledků. [1] 

V závislosti na chronologii se můžeme setkat s rozdělením analýzy na analýzu ex post ( 

založenou na retrospektivních datech) a analýzu ex ante ( orientovanou do budoucnosti 

vývoje podniku ). [1] 

„Východiskem finanční analýzy jsou vždy účetní data, která jsou dále zpracovávána a 

doplňována finančními i nefinančními indikátory až ke konečnému hodnocení finanční 

situace podniku.“ [1, s.1]   

 

1.1.1  Fundamentální analýza podniku 

 

Jak již bylo zmíněno, je fundamentální analýza založena na vzájemných souvislostech 

ekonomických a mimoekonomických jevů, zkušenostech odborníků a subjektivních 

odhadech. Výstupem této analýzy je identifikace prostředí, ve kterém se podnik nachází. 

Jde hlavně o analýzu vlivu: 

 Vnitřního i vnějšího ekonomického prostředí podniku 

 Současně probíhající fáze života podniku 
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 Charakteru podnikových cílů 

 

„ Metodou analýzy je komparativní analýza založená převážně na verbálním hodnocení. 

Patří sem SWOT analýza, metoda kritických faktorů úspěšnosti, metoda analýzy portfolia 

dvou dimenzí, Argentiho model, BCG matice nebo balanced scorecard (BSC).“ [1, s.7]    

Vedle hlavního finančního cíle, kterým je jistě zvyšování tržní hodnoty podniku společně 

se zvyšováním bohatství jeho vlastníků, existují i cíle a vlivy ostatní při procesu 

hospodářské činnosti. Jako např. preferování krátkodobých cílů manažerů před 

dlouhodobou úspěšností, na které závisí bohatství vlastníků, dále nepochybně udržování 

platební schopnosti ( likvidity ) podniku, která by měla být základní podmínkou 

fungování podniku. Předmětem zkoumání by mělo také být plnění odpovědnosti podniku 

k subjektům, s nimiž přichází do styku v důsledku své existence či prostřednictvím svých 

aktivit: 

 k akcionářům - vyplácení dividend, usilování o růst ceny akcií, pořádání valné 

hromady a jednání ve shodě se zákonným statutem společnosti 

 k věřitelům - splácení dluhů ( solventnost ), vyplácení úroků z půjček  

 k zaměstnancům - vyplácení dohodnutých mezd, zajišťování bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví pracovníků, spoluodpovědnosti v rozhodování 

 k zákazníkům - dodržování požadavků na kvalitu, lhůty dodávek, poctivé jednání 

 k dodavatelům – placení dodávek v dohodnutých termínech, nezneužívání kupní 

síly k porušování dodávek 

 k veřejnosti – nést odpovědnost za zásahy do životního prostředí, zneužití 

monopolního postavení 

ke státu – placení daní a dodržování veškerých zákonů [1] 
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1.1.2  Technická analýza 

 

Technická analýza zahrnuje metody matematické, statistické a další ke zpracování 

ekonomických dat pro posuzování výsledků. 

„Podle účelu, ke kterému analýza slouží, a podle dat která používá, se rozlišuje : 

1. Analýza absolutních dat ( stavových i tokových ) 

 Analýza trendů ( horizontální ) 

 Procentní rozbor ( vertikální ) 

2. Analýza rozdílových ukazatelů ( fondů finančních prostředků ) 

3. Analýza poměrových ukazatelů 

 Rentability 

 Aktivity 

 Zadluženosti a finanční struktury 

 Likvidity 

 Kapitálového trhu 

 Provozní činnosti 

 Cash flow 

4. Analýza soustav ukazatelů 

 Pyramidové rozklady 

 Komparativně-analytické metody 

 Matematicko-statistické metody“ 

                 [1, s.10] 
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1.1.3  Horizontální analýza 

 

Pro horizontální analýzu jsou přejímána data nejčastěji z účetních výkazů podniku ( 

rozvaha, výkaz zisků a ztrát, případně výroční zprávy.  V horizontální části analýzy se 

sledují změny vykazovaných dat v čase retrospektivou a to např. 3 – 10 let. Kromě změn 

jako takových  zjišťujeme i procentní. Tyto změny jsou sledovány jak již z názvu kapitoly 

vyplívá horizontálně ( po řádcích ). [1,2]   

 Vzorec pro horizontální analýzu: 

z𝑚ě𝑛𝑎 𝑣 % =
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 . 100 =

𝑋𝑡+1 −𝑋𝑡 

𝑋𝑡 
 . 100 

Vzorec 1. -  Horizontální analýza 

 

Běžně je horizontální analýza používána k zachycení vývojových trendů struktury 

majetku i kapitálu podniku. Velmi působivé je posléze grafické zobrazení změn 

vybraných položek. Tato metoda je nejhojněji používanou a nejjednodušší metodou při 

zpracovávání zpráv o hospodářské situaci podniku a o jeho vývoji z hlediska minulosti a 

budoucnosti.  [1,2]   

 

1.1.4  Vertikální analýza 

 

V rámci vertikální analýzy se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tedy 

struktura aktiv a pasiv podniku. Ze složení těchto komponent můžeme usoudit, zda je 

podnik výrobního nebo obchodního rázu a dále z jakých zdrojů byl pořízen. Ekonomická 

stabilita podniku závisí na schopnostech tvorby a udržování rovnovážného stavu majetku. 

Vznik označení vertikální analýza pochází z procentního vyjádření jednotlivých 

komponent v jednotlivých letech směrem odshora dolů. Základem procentuálního 

vyjádření se bere ve výkazu zisků a ztrát velikost tržeb a v rozvaze pak hodnota celkových 

aktiv podniku. Výhoda vertikální analýzy je, že je nezávislá na inflaci a umožňuje nám 

srovnatelnost meziročních výsledků. [1,2] 
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1.1.5  Analýza rozdílových ukazatelů 

 

K analýze a řízení finanční situace podniku z hlediska likvidity slouží rozdílové ukazatele 

častokrát označované fondy finančních prostředků. A to jako rozdíl mezi souhrnem 

určitých položek krátkodobých aktiv a určitých položek krátkodobých pasiv (tzv. čistý 

fond ). [1]   

 

1.1.5.1  Čistý pracovní kapitál ( net working capital ) 

 

Čistý pracovní kapitál je velmi používaným ukazatelem, který je rozdílem mezi 

celkovými aktivy ( OA ) a celkovými krátkodobými dluhy ( CKkr ). Krátkodobé dluhy 

můžeme vymezit časově od splatnosti 1 roku až po 3měsíční dobu splatnosti. Lze tak 

oddělit část finančních prostředků určených pro rychlou úhradu krátkodobých závazků. 

Můžeme mluvit o relativně volném kapitálu využívaným k zajištění hladkého průběhu 

hospodářské činnosti. Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy má významný 

vliv na solventnost podniku. Přebytek krátkodobých aktiv v dobré struktuře a míře nad 

krátkodobými dluhy má za úsudek, že podnik je likvidní a má dobré finanční zázemí. 

ČPK tak představuje finanční polštář, který podnik chrání před nepříznivými událostmi 

vyžadující vysoký výdej prostředků. Velikost tohoto finančního polštáře závisí na 

obratovosti krátkodobých aktiv či vnějších okolnostech. [1]   

 

Vzorec 2. - Čistý pracovní kapitál 

 

1.1.5.2  Čisté pohotové prostředky ( Peněžní finanční fond) 

 

ČPK lze používat jako míru likvidity obezřetně, protože oběžná aktiva mohou obsahovat 

i méně likvidní položky jako pohledávky s dlouhodobou splatností, nedokončená výroba, 

neprodejné výrobky atp. Tento ukazatel je tudíž silně ovlivněn způsobem oceňování 
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složek, hlavně majetku. Z tohoto důvodu  se používá pro sledování okamžité likvidity 

čistý peněžní fond, který je rozdílem mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky. Nejvyšší stupeň likvidity pak vyjadřuje fond zahrnující do peněžních 

prostředků pouze hotovost a peníze na běžných účtech. [1] 

 

Vzorec 3. - Čisté pohotové prostředky 

 

1.1.5.3  Čistý peněžně- pohledávkový finanční fond 

 

Je střední cestou mezi již zmíněnými rozdílovými ukazateli likvidity. Z oběžných aktiv 

jsou vyloučeny zásoby , nelikvidní pohledávky a posléze odečteny krátkodobé závazky. 

„ Podnik může pečlivě řídit své zásoby a pohledávky, avšak enormní nárůst prodeje 

vynucuje stále rozsáhlejší investování do oběžných aktiv. Potom, i když je podnik ziskový, 

může mít příliš málo pohotových peněz na vyrovnání svých závazků. Nakonec bude tento 

podnik doslova finančně zničen svým růstem. Proto by se měl manažer starat 

přinejmenším stejnou měrou jak o cash flow, tak i o zisky. K řízení likvidity mu slouží 

právě fondy finančních prostředků v podobě čistého pracovního kapitálu, čistých 

pohotových prostředků nebo čistého pěněžně-pohledávkového fondu. “   [1, s.42]   

 

Vzorec 4. - Čistě peněžně - pohledávkový fond 

 

1.1.6  Analýza poměrových ukazatelů 

 

Poměrové ukazatele patří mezi další oblíbenou metodu finanční analýzy. Umožňují 

získání rychlého a nenákladného obrazu o základních finančních charakteristikách 

podniku. Důvod k širšímu používání poměrových ukazatelů je, že umožňují provádět 

trendovou analýzu, pomáhají benchmarkingu podobných firem a lze je použít pro vstupní 

údaje matematických modelů popisujících závislosti mezi jevy. [1]   
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1.1.6.1  Ukazatele zadluženosti 

 

Jak již z názvu vypovídá, tyto ukazatele udávají vztah mezi vlastními a cizími zdroji a 

poukazují na rozsah v jakém podnik používá k financování dluhy ( tedy zadluženost ). 

Zadluženost nemusí nutně znamenat negativní charakteristiku podniku. Její růst může 

přispět k rentabilitě i k vyšší tržní hodnotě podniku, avšak dochází k zvyšování rizika 

finanční nestability. Pro analýzu zadluženosti slouží mnoho ukazatelů jako např.: [1,2]   

 

Celková zadluženost 

Zjistíme ji jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím je podíl vlastního kapitálu 

větší, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů. Věřitelé vždy budou 

preferovat nízký ukazatel zadluženosti. Je-li ukazatel vyšší než oborový průměr bude pro 

společnost obtížné získat dodatečné zdroje bez zvýšení vlastního kapitálu. [1]   

 

Vzorec 5. - Celková zadluženost 

Kvóta vlastního kapitálu 

Čili vybavenost vlastním kapitálem, finanční nezávislost. Je doplňkem celkové 

zadluženosti a vyjadřuje finanční nezávislost podniku. Součet celkové zadluženosti a 

kvóty vlastního kapitálu musí být roven 1. [1]   

 

Vzorec 6. - Kvóta vlastního kapitálu 
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Koeficient zadluženosti 

Má tutéž vypovídající schopnost jako celková zadluženost. Oba koeficienty rostou s tím 

, jak roste proporce dluhů ve finanční struktuře podniku. Čím je větší podíl cizího kapitálu 

v celkové kapitálové struktuře, tím vyšší je hodnota ukazatele. Na rozdíl od celkové 

zadluženosti, koeficient zadluženosti roste exponenciálně, zatímco celková zadluženost 

roste lineárně. [1]   

 

Vzorec 7. - Koeficient zadluženosti 

 

Úrokové krytí 

Zde mluvíme o ukazateli hodnotící ziskovost cizího kapitálu. Prakticky část zisku 

vyprodukovaná cizím kapitálem by měla pokrýt náklady na vypůjčený kapitál. Pokud je 

ukazatel roven 1, znamená to , že na zaplacení úroků je zapotřebí celého zisku. Postačuje, 

jsou-li úroky pokryty ziskem 3x – 6x, ale musíme brát tuto hodnotu s rezervou. [1]   

 

Vzorec 8. - Úrokové krytí 

1.1.6.2  Ukazatele aktivity 

 

Tyto ukazatele pojednávají o hospodaření podniku se svými aktivy. Pokud má podnik 

více aktiv, snižuje se míra účelnosti aktiv tím taktéž vznikají zbytečné náklady spjaté 

posléze s nižším ziskem. V případě nedostatku aktiv se musí podnik vzdát potenciálních 

příležitostí a přichází tak o výnosy. [1]   
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Obrat celkových aktiv ( total assets turnover ratio ) 

Obrat celkových aktiv =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
= 0,85 (𝑘𝑟á𝑡) 

Vzorec 9. - Obrat celkových aktiv 

Udává nám počet obrátek ( tj. kolikrát se aktiva obrátí ) za daný časový interval, nejčastěji 

rok. Pokud je intenzita využívání aktiv nižší než počet obrátek celkových aktiv, měly by 

být zvýšeny tržby nebo odprodána některá aktiva. [1]   

 

Obrat stálých aktiv ( fixed assets turnover ratio ) 

Obrat stálých aktiv =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
= 1,85 (𝑘𝑟á𝑡) 

Vzorec 10. - Obrat stálých aktiv 

Má význam při rozhodování o tom, zda se pořídí další produkční dlouhodobý majetek. 

Nižší hodnota než průměr v oboru je znamením pro výrobu pro zvýšení efektivnosti 

výrobních kapacit a pro omezení investice podniku. [1]   

 

Obrat zásob ( inventory turnover ratio ) 

Obrat zásob =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
= 85 (𝑘𝑟á𝑡) 

Vzorec 11. - Obrat zásob 

Nazýván taktéž jako ukazatel intenzity využití zásob udávající kolikrát je v průběhu roku 

každá položka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. Ukazatel často nadhodnocuje 

skutečnou obrátku. Je-li ukazatel s oborovým průměrem vyšší , podnik nemá zbytečné 

nelikvidní zásoby. Přebytečné zásoby jsou samozřejmě neproduktivní, protože vyvolávají 

vyšší náklady na skladování. Vysoký obrat zásob má za následek podporu důvěry 

v likviditu. Opačnou stranou při nízkém obratu a nepoměrně vysokém ukazateli likvidity 

usuzujeme , že podnik má zastaralé zásoby, jejichž reálná hodnota je nižší než cena ve 

výkazech. [1]   
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Doba obratu zásob ( inventory turnover ratio ) 

Obrat zásob =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
= 85 (𝑘𝑟á𝑡) 

Vzorec 12. - Doba obratu zásob 

Nazýván taktéž jako ukazatel intenzity využití zásob udávající kolikrát je v průběhu roku 

každá položka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. Ukazatel často nadhodnocuje 

skutečnou obrátku. Je-li ukazatel s oborovým průměrem vyšší , podnik nemá zbytečné 

nelikvidní zásoby. Přebytečné zásoby jsou samozřejmě neproduktivní, protože vyvolávají 

vyšší náklady na skladování. Vysoký obrat zásob má za následek podporu důvěry 

v likviditu. Opačnou stranou při nízkém obratu a nepoměrně vysokém ukazateli likvidity 

usuzujeme , že podnik má zastaralé zásoby, jejichž reálná hodnota je nižší než cena ve 

výkazech. [1]   

 

Doba obratu pohledávek  

Jde o velmi důležitý ukazatel, dle kterého lze hodnotit solventnost odběratelů. Vypovídá 

o průměrné době splatnosti pohledávek. Neboli dobu ode dne vyhotovení pohledávky do 

dne splacení pohledávky a zisku hotovosti na účet. Pokud je hodnota delší než běžná doba 

splatnosti a z většiny případů tak v praxi je, odběratelé nedodržují své závazky a platí tak 

pozdě. V případě častého výskytu tohoto jevu, je zapotřebí, aby podnik podnikl sankční 

kroky vůči odběrateli. [1]   

 

Vzorec 13. - Doba obratu pohledávek 

Doba obratu závazků  

Představuje průměrnou dobu splatnosti podnikových závazků svým dodavatelům. Čím 

nižší je tato doba, tím více je podnik důvěryhodný a solventní pro svoje dodavatele. [1]   
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Vzorec 14. - Doba obratu závazků 

 

1.1.6.3  Ukazatele likvidity 

 

Likvidita charakterizuje schopnost podniku dostát svým závazkům. Je definována jako 

souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má podnik k dispozici pro úhradu 

svých platných závazků. Solventnost je definována jako připravenost hradit své dluhy 

v dobu splatnosti. Podmínkou solventnosti je aby měl podnik část majetku vázánu ve 

formě peněz. Podmínkou solventnosti je tedy likvidita. Ukazatele likvidity poměřují to, 

čím je možné platit, tím , co je nutné zaplatit. Tyto ukazatele se tedy zabývají 

nejlikvidnější částí aktiv podniku a rozdělují se dle likvidních položek. Je nutné si 

uvědomit, že nedostatek likvidních prostředků vede k platební neschopnosti. Dochází tak 

ke zpomalení růstu společnosti či zániku. Opačný směr jako vysoká likvidita není vždy 

žádoucím jevem, protože peněžní prostředky lze využít lépe k dalším investicím. [1]   

Běžná likvidita ( 3.stupně ) 

Poukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky.Je citlivá na strukturu 

zásob a jejich správné ( reálné ) oceňování. Zásoby mohou mít velice zkreslenou hodnotu 

a často se tak stává, že jsou přeceněny. U zásob může trvat velmi dlouho než se promění 

v peníze od odběratele. Podnik s nevhodnou strukturou oběžných aktiv se může snadno 

ocitnout v obtížné finanční situaci. Běžná likvidita nebere v potaz likvidnost oběžných 

aktiv a splatnost krátkodobých závazků. Doporučenými hodnotami běžné likvidity jsou 

hodnoty v rozmezí 1,5 – 2,5. [1,4]   

 

 

Vzorec 15. - Běžná likvidita 
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Pohotová likvidita ( 2. stupně ) 

Snaží se o odstranění nevýhod běžné likvidity. Z předchozího ukazatele vylučuje zásoby. 

Je užitečné zkoumat poměr mezi ukazatelem běžné a pohotové likvidity. Výrazně nižší 

hodnota pohotové likvidity ukazuje na nadměrnou váhu zásob v rozvaze podniku. Pro 

zachování likvidity podniku by ukazatel neměl klesnout pod 1. [1]   

 

Okamžitá  likvidita ( 1. stupně ) 

Jde o nejpřísnější pohled na likviditu podniku. Měří schopnost podniku hradit právě 

splatné dluhy. Zahrnuje tedy nejlikvidnější položky rozvahy, peněžní prostředky na 

pokladnách, účtech nebo volně obchodovatelné CP či šeky. Jsou to prostředky poskytující 

finanční polštář pro zaplacení krátkodobých závazků. Doporučenou hodnotou je 0,6 – 1. 

V jiných zdrojích se uvádí i dolní mez nižší a to 0,2. [1,4]   

 

Obrat pracovního kapitálu 

Měří schopnost podniku vytvořit  z vlastní hospodářské činnosti přebytky použitelné 

k financování potřeb (k úhradě závazků, na podíly na zisku, na investice ). Do ukazatele 

je promítnuta délka pracovního cyklu ovlivňující jak velká část oběžných aktiv má 

podobu ČPK a jak dlouho je vázána. . [1]   

 

Vzorec 16. - Pohotová likvidita 

Vzorec 17. - Okamžitá likvidita 

Vzorec 18. - Obrat pracovního 

kapitálu 
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1.1.6.4  Ukazatele rentability 

 

ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu ( míry zisku, return on investment) 

 

 

Ukazatel patří k nejdůležitějším 

ukazatelům, kterými se hodnotí podnikatelská činnost firem. Vyjadřuje účinnost působení 

celkového vloženého kapitálu do podniku. [1,5]   

ROA – ukazatel rentability celkových aktiv ( míry výnosu na aktiva, return on assets ) 

 

 

 

Ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledů na 

zdroje financování. Je užitečný při porovnávání podniků s rozdílnými daňovými 

podmínkami a různým podílem dluhu. [1,5]   

 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu ( výnosnost vlastního kapitálu, return 

on common equity ) 

 

 

 

Ukazatel míry ziskovosti z vlastního kapitálu je pro vlastníky ( akcionáře, společníky , 

investory ) důležitým ukazatelem zjišťujícím, zda kapitál přináší dostatečný výnos. [1,5]   

 

Vzorec 19. - ROI 

Vzorec 20. - ROA 

Vzorec 21. - ROE 
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ROCE – ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ( výnosnosti dlouhodobě 

investovaného kapitálu, return on capital employed ) 

 

 

Vzorec 22. - ROCE 

 

Slouží k prostorovému srovnávání podniků, zejména k hodnocení monopolních veřejně 

prospěšných společností ( vodárny, komunikace…). [1,5]   

 

ROS – ukazatel rentability tržeb ( return on sales ) 

 

 

 

 

1.1.7  Souhrnné indexy hodnocení 

 

Pro bankovní instituce je velmi důležité posoudit finanční situaci firmy a zvážit, zda-li 

půjčit firmě finanční prostředky či ne. Z toho plyne, že tyto instituce potřebují vytvářet 

různé systémy hodnocení bonity firem, jejichž výsledků je následně využíváno při 

ohodnocování rizik,  které nesou instituce poskytující úvěr. V současnosti existuje 

několik ratingových agentur přidělujících ratingové známky firmám. Např: Standard & 

Poors, Moody´s apod. Informace o ratingu poskytuje bankám, ale i investorům, 

managementu či vlastníkům vodítko finančního zdraví firmy. Metod a postupů hodnocení 

bonity firmy a předvídání případného bankrotu existuje mnoho. Ve všech modelech hrají 

hlavní roli finanční ukazatele. Všechny tyto souhrnné ukazatele jsou pro finanční analýzu 

pouze informacemi o firmě a je obtížné je vždy přesně interpretovat.[3]   

Vzorec 23. - 

ROS 
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Celkově existují dva druhy modelů:  

 bankrotní modely,  

 bonitní modely [4]   

 

Altmanův index důvěryhodnosti 

V 70.letech minulého století prof. Edward Altman vytypoval použitím statistické analýzy 

souboru firem několik ukazatelů, které statisticky dokázaly určit prognózu firmy před 

krachem. Jednalo se o tzv. diskriminační analýzu. V praxi se tento model nazývá  Z-skóre. 

„Prof. Altman s použitím 5 poměrových ukazatelů a diskriminační analýzy došel 

k následující rovnici, která nejlépe rozlišovala mezi firmami, které zbankrotovaly, a které 

přežily“ [3, s.81]   

Z-skóre:  Z = 0,717 ∗ X1 + 0,847 ∗ X2 + 3,107 ∗ X3 + 0,42 ∗ X4 + 0,998 ∗ X5  

Vzorec 24. - Z-skore 

Proměnné znamenají: 

X1 – čistý pracovní kapitál/celková aktiva 

X2 – nerozdělený zisk /celková aktiva  

X3 – zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva  

X4 – vlastní kapitál/cizí zdroje  

X5 – tržby/celková aktiva  

Hodnoty výsledků : 

 Z > 2,9 – uspokojivá finanční situace ( zdravý podnik gen. hodnotu ) 

 1,2 < Z ≤ 2,9 – tzv. šedá zóna , podnik není přímo ohrožen, avšak má fin. problémy 

 Z ≤ 1,2 – velké fin. problémy, firma přímo ohrožena bankrotem [3]   
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Index IN 

Model vytvořen panem a paní Maierovými umožňující zhodnotit taktéž podobným 

způsobem jako Altman Zkore finanční situaci. Je zaměřen spíše na podniky v ČR. Pro 

tvorbu modelu bylo využito matematicko-statistických modelů z praxe. Vzešlý model je 

tak schopný vyhodnotit výkonost a důvěryhodnost podniku. Specifikem je , že se zaobírá 

i znaky jednotlivých odvětví. Z hlediska minulosti byly vytvořeno více modelů. 

 IN 95 

 IN 99 

 IN 01 

 IN05[3]   

INDEX IN05:  = 0,13X1 + 0,04 X2 + 3,97 X3 + 0,21 X4 + 0,09 X5  

Vzorec 25. – INDEX IN 05 

Proměnné znamenají: 

X1 – celková aktiva/ cizí zdroje 

X2 – ebit / nákladové úroky  

X3 – ebit / celková aktiva  

X4 – výnosy / celková aktiva  

X5 – oběžná aktiva / kr. závazky + kr. bankovní úvěry 

Hodnoty výsledků : 

 IN05 > 1,6 – uspokojivá finanční situace ( zdravý podnik gen. hodnotu ) 

 0,9 < IN05 ≤ 1,6 – tzv. šedá zóna , podnik není přímo ohrožen, avšak má fin. 

problémy 

 IN05 ≤ 0,9 – velké fin. problémy, firma přímo ohrožena bankrotem [3]   
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1.2  Statistická analýza 

1.2.1  Charakteristika časových řad 

 

Časovou řadou rozumíme posloupnost věcně a prostorově srovnatelných pozorování 

(dat), která jsou jednoznačně uspořádána  chronologicky ve směru minulost – přítomnost. 

Analýzou ale i prognózou časových řad pak rozumíme soubor metod sloužících k popisu 

těchto řad a predikce. V praxi se setkáváme s nimi u informací o vývoji meteorologických 

ukazatelů, v nemocnici např. u záznamu svého EKG. Největšího významu však nabývá 

práce v ekonomii, ať jde o makroekonomické ukazatele ( HDP, inflace, nezaměstnanost 

apod.) či dílčí údaje jako vývoj kurzů cizích měn , cen akcií na kapitálovém trhu atp. 

K rozvoji metod analýzy a prognózy ekonomických řad vede snaha porozumět minulosti 

a vyvození toho, co nás čeká v budoucnosti.       

 Časové řady ekonomických ukazatelů se obvykle určitým způsobem člení. 

Především jde o vyjádření rozdílností v obsahu sledovaných ukazatelů, jež je mnohdy 

provázeno i specifickými statistickými vlastnostmi. 

Základními druhy časových řad ekonomických ukazatelů se rozlišují.: 

- Intervalové –  časové řady intervalových ukazatelů 

- Okamžikové – časové řady okamžikových ukazatelů [6]   

 

Intervalové časové řady 

U ukazatele intervalových časových řadách můžeme charakterizovat kolik jevů, věcí, 

událostí apod. vzniklo či zaniklo v určitém časovém intervalu. Jako např. počty narození, 

sňatků , rozvodů. Velikost ukazatele intervalové řady závisí na délce intervalu, za který 

je sledován. Ve výrobních podnicích  můžeme mluvit o časových řadách na typech 

příkladů jako : tržby výrobků za rok či jiný časový interval nebo částky vyplácené 

měsíčně zaměstnancům. V praxi se srovnatelnost výsledků zajišťuje pomocí přepočtu 

šech období na jednotkový časový interval. Je možné ke shrnutí hodnot tvořit součty. 

[6,7]   
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Okamžikové časové řady 

Oproti intervalovým řadám, jsou okamžikové ukazatele sestavovány z ukazatelů 

vztahujících se k určitému okamžiku ( nejčastěji dni ). Např. stav zásob k počátku či konci 

určitého období, počet zaměstnanců k poslednímu dni v měsíci. Protože jednoduchým 

součtem po sobě jdoucích  hodnot okamžikových ukazatelů ničeho nedosáhneme, shrnují 

se řady tohoto typu speciálním průměrem – chronologickým průměrem. [6,7]   

Intervalové časové řady z pravidla zobrazujeme sloupovými, hůlkovými a spojnicovými 

grafy. Naopak okamžikové časové řady vyobrazujeme výhradně pomocí spojnicových 

grafů. [7]   

 

Základní charakteristiky časových řad 

Průměr hodnot 

První jednoduchou charakteristikou časových řad je průměr. U intervalové řady počítáme 

průměr značený Ȳ jako  aritmetický  průměr  hodnot  časové  řady v  jednotlivých 

intervalech . [7]   

 

Vzorec 26. - Průměr hodnot 

Okamžiková časová řada vyznačuje průměr jako chronologický se stejným označením Ȳ. 

V případě, kdy jsou vzdálenosti mezi časovými okamžiky stejně dlouhé, nazýváme jej 

chronologickým průměrem. [7]   

 

Vzorec 27. - Chronologický průměr 
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První diference 

První diference je popisem vývoje časové řady. Vyjadřuje přírůstek hodnoty časové řady, 

čili o kolik se změnila hodnota v určitém okamžiku, případně období oproti určitému 

okamžiku, resp. Oproti bezprostředně předcházejícímu období. Kolísají-li 1.diference 

kolem konstanty, dochází k lineárnímu trendu časové řady a vývoj lze zobrazit 

přímkou.[7]   

 

Vzorec 28. - První diference 

Průměr první diference 

Tento průměr vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový 

časový interval.[7]   

 

Vzorec 29. - Průměr první diference 

Koeficient růstu 

Charakterizuje rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady. K výpočtu dojdeme 

poměrem dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. Zjistíme kolikrát se zvýšila hodnota 

časové řady v určitém období oproti předchozímu. [7]   

 

Vzorec 30. - Koeficient růstu 
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Průměrný koeficient růstu 

Vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval.[7]   

 

Vzorec 31. - Průměrný koeficient růstu 

Rozklad časových řad 

Časové řady lze rozložit na jednotlivé dílčí části. Tuto dekompozici provádíme pro 

snadnější zjištění zákonitostí probíhajících uvnitř časové řady. Pro aditivní dekompozici 

v čase ti,  i=1,2…n, platí součet : [7]   

 

Vzorec 32. - Rozklad časových řad 

tvořen: 

 𝑇𝑖  – hodnota trendové složky – rozumíme hlavní tendenci dlouhodobého vývoje 

hodnot analyzovaného v čase. Trend může být rostoucí ( počet dovezených 

automobilů do ČR po roce 1990), klesající ( podíl konečné spotřeby vládních 

institucí na HDP ČR) nebo konstantní , kdy hodnoty kolísají  kolem určité 

neměnné úrovně. [6]   

 𝐶𝑖  – hodnota cyklické složky – rozumíme kolísání okolo trendu v důsledku 

dlouhodobého cyklického vývoje s délkou delší než je 1 rok. Lze chápat jako 

cyklus dlouhodobého kolísání s neznámou periodou mající i jiné příčiny  než 

klasický ekonomický cyklus[6]   

 𝑆𝑖  – hodnota sezónní složky – je pravidelnou opakující se odchylkou od trendové 

složky vyskytující se u časových řad s periodicitou kratší než 1 rok nebo rovnou 
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1 roku. Může docházet k různým příčinám. Např. společenské zvyklosti ( výplata 

mezd a nákupy v maloobchodu vždy v určitou dobu, svátky, dovolené atd.) [6]   

 𝑒𝑖  – hodnota náhodné složky – je veličinou nepopsatelnou funkcí času. Je složkou 

zbývající po všech předchozích složkách. Zdrojem jsou tedy drobné či 

nepostižitelné příčiny vzájemně nezávislé. Jedná se tedy o náhodnou 

stochastickou složku, kterou lze popsat pravděpodobnostně. 

 

Vyrovnání časových řad 

Při analýze dlouhodobého vývoje ukazatele časové řady, čili trendu v časové řadě, je 

nutné „odstranit“ veškeré vlivy od zadaných údajů, které vývojovou tendenci mapují. 

Tímto postupem nazýváme vyrovnání časové řady. [7]   

Popis trendu pomočí regresní analýzy 

Nejpoužívanější metodou popisu vývojové časové řady je regresní analýza. Vhodnou 

regresní funkcí, která vyrovná pozorovaná data časové řady, můžeme určit i její prognózu 

vývoje. Zásadou je správná volba regresní funkce. Při použitá regresní analýzy u časové 

řady musí být zajištěna dekompozice časové řady na trendovou a náhodnou složku [6,7]   

 

Vzorec 33. - Dekompozice časové řady 

 

1.2.2  Charakteristika regresní analýzy 

 

Regresní analýza patří mezi nejpoužívanější statistické metody  praktickém užití. Její 

uplatnění je zejména ekonomii, biologii, zemědělství, strojírenství aj. Je metodou 

zkoumání a hodnocení závislostí dvou a více statistických znaků. Závislosti jsou 

označovány jako jednostranné, kdy proti sobě stojí dvě proměnné, proměnná vysvětlující 

a vysvětlovaná. Nezávislá ( vysvětlující ) popisuje příčinu a vysvětlovaná pak následky. 
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Zkoumáme obecné tendence ve změnách vysvětlovaných proměnných vzhledem ke 

změnám ve vysvětlujících proměnných. Cílem je objasnění formy závislosti na změnách 

složky jedné při změně druhé. [7]  

Závislost obou proměnných je vyjádřena funkčním předpisem , kde ale 

funkci buď neznáme či ji nemůžeme rozumně vyjádřit. Proměnná y se ale díky 

náhodným vlivům a neuvažovaných činitelů označovaných jako šum chová jako náhodná 

veličina, kterou značíme Y. Výsledkem je , že při nastavení určité hodnoty x a následném 

opakovaném zkoumání hodnoty y, dojdeme při každém pokusu na jinou různou hodnotu 

y. Závislost je mezi těmito veličinami x,y ovlivněna šumem. [6]   

Velmi důležitou částí regresní analýzy je správné zvolení vhodného typu regresní funkce. 

Umožní nám to lépe odhadovat hodnoty závislé proměnné y na základě zvolených hodnot 

nezávislé proměnné x. Regresní odhad je pak výsledkem správného výběru funkce. [6]   

Regresní přímka 

Získaná statistická data nyní potřebujeme srovnat určitou funkcí, která nejlépe vystihne 

vztah těchto proměnných. Nejpoužívanějším a nejjednodušším případem vyjádření 

regresní funkce  je regresní přímka. [6]   

 

Vzorec 34. - Regresní přímka 

 

Prvním krokem je nejpřesnější vyjádření koeficientů  regresní přímky 

pro zadané dvojice ( x1, x2 ) , které označujeme jako b1, b2. Pro určení těchto koeficientů 

je použita metoda nejmenších čtverců. 

„Tato metoda spočívá v tom, ze za „nejlepší“ považujeme koeficienty b1 a b2,  

minimalizující funkci  S(b1, b2). Funkce je tedy rovna součtu kvadrátů odchylek 

naměřených hodnot yi od hodnot  na regresní přímce“ [6, s 80]   
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Vzorec 35. - Metoda nejmenších čtverců 

 

Potřebné odhady b1, b2  koeficientů  regresní přímky určíme výpočtem 

1.parciální derivace funkce S(b1, b2) podle proměnných b1 a b2. Vzešlé parciální derivace 

porovnáme nule a upravíme do následujícího tvaru tzv. soustav normálních rovnic. [6]   

 

Vzorec 36. - Soustava normálních rovnic 

 

Ze soustav normálních rovnic dostaneme koeficienty b1, b2  s použitím uvedených vzorců: 

Pro výběrové průměry  platí:  

 

Vzorec 38. - Výběrové průměry 

 

 

Vzorec 37. - Koeficienty 

regresní funkce 



35 

 

Odhad regresní přímky   je dán rovnicí: 

 

Vzorec 39. - Odhad regresní přímky 

 

Při modelaci ekonomických ukazatelů je možné, že nám regresní přímka jako 

nejjednodušší model nebude postačovat. Pro tyto případy existují i jiné regresní funkce 

jak lépe vyrovnat data : 

 Parabolická regrese 

 Hyperbolická regrese 

 Polynomická regrese 

 Logaritmická regrese 

 Exponenciální regrese[6]   

 

Použití regresní funkce 

Abychom byli schopni posoudit kvalitu vhodné regresní funkce a její intenzitu závislosti 

používáme tzn. Index determinace značen jako I2 . Nabývá hodnot mezi 0 – 1. Čím blíže 

je hodnota k 1, značí tím, že závislost je silná a lepe je tak vystižena patřičná regresní 

funkce. Pokud je hodnota nízká a přibližuje se k 0, závislost je nízká a regresní funkce ji 

méně vystihuje a je potřeba využít jiné regresní funkce. [6]   

 

Vzorec 40. - Index determinace 

Sy je rozptylem empirických hodnot a rovná se průměru ze součtu kvadrátů odchylek 

zadaných hodnot od jejich průměrů. 

 

Vzorec 41. - Sn rozptyl 
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Sn je rozptyl vyrovnaných hodnot a rovná se průměru ze součtu vyrovnaných hodnot od 

průměru zadaných dat. 

 

 

 

Sy-n je pak reziduálním rozptylem. Neboli rozptyl empirických hodnot od vyrovnaných 

hodnot. 

 

 

Dále pak platí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorec 42. - Sy rozptyl 

Vzorec 43. - Sy-n reziduální 

rozptyl 

Vzorec 44. - 

Rozptyly 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1  O společnosti 

2.1.1  Základní údaje  

 

NÁZEV:  Bison Sportswear, s.r.o  

SÍDLO:   Nesvačilka 115, 66454  

IČO:  292 96 897  

ZÁKLADNÍ KAPITÁL:   200 000 Kč   

PRÁVNÍ FORMA:   společnost s ručením omezeným 

DATUM ZALOŽENÍ:   26. října 2011 

 

 

 

 

 

2.1.2  Popis podniku 

 

Firma Bison Sportswear, s.r.o. patří k předním evropským výrobcům dresů a 

sportovního oblečení pro nejrůznější sporty. Zaměřuje se na zakázkovou výrobu 

originálních kolekcí se specifickým designem.    

 Činnost firmy je zaměřena na výrobu sportovních dresů a sportovního oblečení 

pro všechny typy sportů. Významnou částí výroby jsou zakázkové dodávky přímo do 

klubů a sportovních organizací jak u nás v ČR, tak i v zahraničí. Sady dresů jsou vždy 

jedinečným originálem vyrobeným podle přání a požadavků zákazníka.  

 

 

Obrázek 1. - Logo BISON Sportswear 
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Všechny produkty firmy BISON Sportswear jsou vyráběny v ČR pomocí 

nejmodernějších výrobních technologií se zaměřením na maximální a preciznost. 

Samotný tisk designu oblečení probíhá metodou digitálního sublimačního tisku, díky 

kterému dosahuje věrného zobrazení barev dle vzorkovníku a která umožňuje přesnou 

aplikaci všech požadovaných log a nápisů     

 Výroba probíhá pouze z kvalitních, ověřených materiálů, které vyhovují 

současným vysokým nárokům kladoucím na důraz na precizního dílenského provedení 

všech produktů. Nabízí širokou škálu provedení dresů, zákazník si tak může zvolit 

provedení z různých materiálů, různých provedení střihů nebo typů límců. Jako výrobní 

firma je schopna provést jakékoliv další specifické úpravy dresů dle požadavků 

zákazníka. Do budoucna má firma zájem rozšiřovat nabídku produktů v souvislosti s 

aktuálními trendy a dle potřeba zákazníků. [9]   

Sportovní oblečení pro řadu sportů jako:  

Fotbal, hokej, basketbal, volejbal, házená, rugby, florbal, inline hokej, hasičský sport, 

cyklistika, motokros, paintball, lakros, atletika aj. [9]   

Aktivně se BISON Sportswear, s.r.o. podílí na různých sportovních akcí jakými jsou 

např.: soutěž Miss Hasička, Reprezentace Austrálie, každoroční pořádání turnaje kopané 

BISON CUP.  

Export do zemí: 

 EU 

 Austrálie 

 USA 

 Kanada 

Konkurence  na území ČR : 

 DDSPORT 

 ACESPORT, s.r.o. 

 BURIK, s.r.o. 

 DIRECT MEDIA, s.r.o. (DRES) 

 ATLETICO, s.r.o. (SPORTIVO) 
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 KALAS SPORTSWEAR, s.r.o. 

 SÝKORA SPORTSWEAR, s.r.o. 

 

2.2  Analýza finančních a statistických ukazatelů 

 

Tato analytická část se zaobírá analýzou finanční situace podniku s využitím poznatků 

z teoretické části. Zdrojovými daty jsou účetní dokumenty firmy a to rozvaha a výkaz 

zisků a ztrát za roky 2011 – 2014. Počet období pro analýzu je postačující , avšak pro 

přesnější analýzu a prognózu vývoje by bylo potřebné získat více období s daty. Nicméně 

společnost BISON Sportswear, s.r.o byla založena roku 2011, tudíž více dat nebylo 

možné nashromáždit. Dříve byla firma vedena pod FO majitele firmy a nebylo by tak 

možné zajistit veškeré účetní výkazy. Tyto poslední 4 roky i tak dokáží leccos naznačit o 

hospodaření firmy. Finanční část této práce je pak zdrojem dat pro statistickou část 

pomocí statistických metod.  

 

2.2.1  Rozvaha a výkaz zisků a ztrát 

 

Rozvaha podniku čili aktiva a pasiva dokáží vypovědět velikost organizace i způsob 

jejího podnikání. 

Vertikální a horizontální analýza rozvahy 

Vertikální analýza vyčísluje procentuální podíl jednotlivých položek vůči celku. 

Horizontální analýza nám zajišťuje analýzu trendů a sleduje tak vývoj jednotlivých 

položek z hlediska času. Vyhodnocením může tak být vyčíslení absolutních a relativních 

změn dané sledované položky pomocí časové řady účetních hodnot. 

Z vertikální analýzy můžeme tak jednoduše usoudit o jakou firmu jde. Zda se 

jedná o firmu zabývající se službami či zprostředkováním služeb nebo o firmu výrobní. 

Tenhle úsudek lze snadno podložit porovnáním jednotlivých řádků aktiv. Pakliže stálá 

aktiva vykazují vyšší procentuální podíl oproti oběžným aktivům, mluví se o firmě se 

službami. Opačným případem je vyšší procentuální podíl oběžných aktiv ku stálým 
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aktivům. To je případ mnou analyzované firmy.      

 Z hlediska založení firmy je pochopitelné, že stálá aktiva budou tvořena téměř 

100% z důvodu investic do pozemků, staveb a  koupě zařízení potřebného pro výrobu. 

Následně v řádu několika let dochází ke snižování procentuálního podílu stálých aktiv. 

Z analýzy vyplívá , že v roce 2011 dosahují stálá aktiva téměř  90% a každým 

následujícím rokem jejich podíl klesá na celkových aktivech až na hodnotu 55% v roce 

2014. Změny stálých aktiv mají tak klesající trend, který se odhadově ustálí na hodnotách 

mezi  45-55%. Klesající trend může být ovlivněn jen případně další výraznou investicí 

do budov či modernizací.  

Jak již vyplívá ze stálých aktiv , oběžná aktiva mají stoupající trend. Počátečním 

rokem dosahují oběžná aktiva jen 10%, ale s každým následujícím rokem jejich hodnota 

roste až na 45% v roce 2014. Následující roky jistě bude stoupat hodnota oběžných aktiv 

do vyšších hodnot dle množství nedokončené výroby, materiálu a dle výrobků.  

 

 

Graf 1. - Vertikální analýza aktiv  

( Zdroj : vlastní ) 
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 Analýza firmy z hlediska pasiv v rozvaze je následující. Firma byla založena 

samotným majitelem bez společníků. Základní kapitál firmy dosahuje hodnoty 200 000 

Kč a je tedy neměnný. O cizích zdrojích můžeme hovořit z finančního hlediska , tak že 

majitel zafinancoval svou nově vzniklou firmu ze svých zdrojů. Firma jako taková je 

zproštěna jakýchkoliv úvěrů i úroků spjatých s úvěrem u bankovních či nebankovních 

institucí. Jinak řečeno očekává se od firmy jistá návratnost investice svému majiteli. 

 

Výkaz zisků a ztrát 

Jako nově vzniklá společnost firma nemohla mít v prvním sledovaném roce 2011 žádné 

tržby. Tato situace vyplívá z aktiv společnosti resp. z dlouhodobého hmotného majetku, 

kdy jako první krok byly provedeny stavební práce na pozemku. Nedokončený majetek 

ke konci roku 2011 dosahoval částky přibližně 5 mil. Kč. Po dokončení stavby a 

následného zavedení výrobního provozu firmy v roce 2012 dochází k prvním tržbám této 

společnosti. Ve sledovaném období 2011 – 2014 dochází k postupnému růstu tržeb a s tím 

společnému růstu spotřeby energie i materiálu.   

 

Graf 2. - Tržby firmy ( Zdroj: vlastní) 

  

Pro predikci tržeb byla použita časová řada a i regresní analýza. V následujícím tabulce 

jsou uvedeny charakteristiky časové řady. 
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Tržby za prodej vlastních výrobků 

i t yi 1di(y) ki(y) 

1 2012 5283 - - 

2 2013 6087 804 1,152 

3 2014 6693 606 1,100 
Tabulka 1. - Charakteristika čas. řady - tržby vl. výrobků  

( Zdroj:vlastní) 

 

 

Graf 3. – Regrese -Tržby vlastních výrobků (Zdroj: vlastní) 

 

Z grafu můžeme usuzovat, že hodnoty stoupají lineárně a proto byla použita přímková 

regrese. Index determinace je roven hodnotě 0,9935. 

�̅� = 6021 

1𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 705 

𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅  = 1,126 

Průměrná hodnota tržeb za vlastní výrobky se ve sledovaném období pohybovala na 

částce 6021 tis. Kč. Průměrně každý rok stoupala hodnota tržeb o 705 tis. Kč . Koeficient 

růstu vykazuje pak hodnotu 1,126 a tudíž byl nárůst tržeb ročně o 12,6%.  Dle metody 

nejmenších čtverců zjistíme hodnoty koeficientů : 

ƞ̂(𝑥) =705x + 4611 

n = 705x + 4611
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Predikovaná částka tržeb pro další rok pak činí 7431 tis. Kč. Zvyšování růstu tržeb má 

samozřejmý vliv na snižování ztráty výsledku hospodaření za účetní období , která je jistě 

také ovlivněn investicemi firmy. Níže lze vidět charakteristiky výsledku hospodaření. 

EAT - výsledek hospodaření  za úč. období 

i t yi 1di(y) ki(y) 

1 2011 -6 - - 

2 2012 -1223 -1217 203,833 

3 2013 -821 402 0,671 

4 2014 -574 247 0,699 
Tabulka 2. - VH za úč.období (Zdroj:vlastní) 

 

Z grafu regresní analýzy výsledku hospodaření za sledovaná období lze usoudit, že po 

počáteční investici a zahájení výroby došlo k významnému poklesu výsledku hospodaření 

na hodnotu  -1233 tis. Kč, následující roky již ale vykazují slibnou prognózu budoucího 

vývoje směrem vzhůru ke kladným hodnotám resp. pozitivnímu výsledku hospodaření. 

 

Graf 4. - Regrese - EAT (Zdroj:vlastní) 

 

Průměrná hodnota výsledku hospodaření dosahuje částky -656 tis. Kč. Meziročně se 

hodnota snižovala o částku 189,3 tis. Kč. Což lze označit za kladný vývoj dopředu. 
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𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅  = 4,57 

Koeficient růstu vykazuje nezvyklou hodnotu 4,57. Dle metody nejmenších čtverců 

zjistíme hodnoty koeficientů a indexem determinace zjistíme vhodnou funkci pro 

zobrazení predikce. Index determinace je na hodnotě 0,79 a kvituje tak použitou 

polynomickou regresní funkci.  

ƞ̂(𝑥) =366x2 – 1960,2x +1499,5 

Predikovaný výsledek hospodaření pro další rok pak činí velmi optimistických 848,5 tis. 

Kč. 

2.2.2  Rozdílové ukazatele 

 

Rozdílové ukazatele nejsou u firmy příliš pozitivní položkou. Nejvíce se zde projevují 

vysoké krátkodobé závazky. Veškeré hodnoty jsou v záporných číslech. Pokud by firma 

měla příliš vysoké i jiné krátkodobé závazky než vůči společníkovi, znamenalo by to 

příliš velké nebezpečí pro podnik. Podnik by byl nucen rozprodávat svůj dlouhodobý 

majetek pro uhrazení krátkodobých závazků.  I když se každoročně dluh snižuje přibližně 

o 300 tis. Kč, stále má největší vliv na finanční zdraví firmy potažmo na schopnost 

podniku hradit své závazky. V případě pokud bychom přehlédli dluh firmy vůči věřiteli 

resp. majiteli firmy, pak je firma dobře zabezpečena a je solventní jak můžeme vidět na 

následující tabulce. 

ROK 2011 2012 2013 2014 

ČPP -5113 -7106 -7374 -6557 

ČPP bez závazku společníka -1612 1379 749 1405 

Tabulka 3. - ČPP (Zdroj: vlastní) 

Ještě lepší situace by vzešla v případě lepšího vymáhání pohledávek společnosti. 

ROK 2011 2012 2013 2014 

ČPP se splatnými pohledávkami -1607 3355 2418 2954 

Tabulka 4. - ČPP s pohledávkami (Zdroj: vlastní) 
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2.2.3  Zadluženost 

 

Zadluženost je ukazatelem dlouhodobé finanční stability. Ukazuje nám jak je firma 

financována z cizích zdrojů . Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 50 – 60 %. S vyšší 

zadlužeností je firma rizikovější. Vyšší hodnoty jsou možné, jen v případě vyšších hodnot 

firemní rentability.  

 

Graf 5. - Zadluženost (Zdroj:vlastní) 

 

Z grafu lze vypozorovat významný vliv závazků firmy vůči majiteli. Hodnoty 

zadluženosti nejsou z celkového pohledu vůbec příznivé. Celková zadluženost má tak 

negativní dopad na všechny finanční aspekty finanční analýzy. Pokud bychom vzali 

v potaz existenci firmy v začátcích své výroby, je zřejmé , že situace může nějak takto 

vypadat. Z cizích zdrojů je velmi zadlužená. Lze taktéž říci, že cizí kapitál je většinou 

mnohem levnější než vlastní kapitál. A proto je dobré financovat podnik v polovičním 

poměru vlastních a cizích zdrojů. Hodnoty se rok od roku 2011 zvyšují, přelom nastává 

až v roce 2014, kdy firma vykazuje 8% pokles oproti předchozímu roku. Predikce je 

taková , že v případě udržitelného růstu výsledku hospodaření za účetní období a 

rychlejšímu růstu likviditě závazků,  lze očekávat pokles celkové zadluženosti. 
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ROK 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost 97% 111% 120% 112% 

Zadluženost firmy - závazky společníka 38% 22% 33% 31% 

Tabulka 5. - Zadluženost firmy (Zdroj: vlastní) 

 

Pozitivní pohled na celkovou zadluženost vyjma závazků společníka je velmi pozitivní. 

V tomto ohledu není co vytknout.  

 

2.2.4  Likvidita 

 

Schopnost podniku vyjadřující přeměnu svých aktiv na peníze. Tyto finanční prostředky 

jsou nadále vyhrazeny pro úhradu krátkodobých závazků při nepříznivé události. 

Analyzovaný podnik je ale neustále „paralyzován“ příliš vysokým závazkem společníka 

a z tohoto důvodu markantně ovlivňuje všechny ukazatele likvidity. 

 

Graf 6. - Likvidita ( Zdroj: vlastní ) 

 

Běžná likvidita vyhodnocuje pokrytí krátkodobých závazků pomocí oběžných aktiv. 

Doporučené hodnoty se pohybují mezi 1,5 – 2,5. Ze vzešlých hodnot výsledků likvidit 

plyne špatná likvidnost firmy pod doporučené hodnoty. Její hodnoty se pohybují v rozpětí 
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0,108 – 0,408. Oběžnou likviditu podrobíme regresní analýze. Charakteristiky jsou 

následující: 

Oběžná likvidita 

i t yi 1di(y) ki(y) 

1 2011 0,108 - - 

2 2012 0,327 0,219 3,028 

3 2013 0,341 0,014 1,043 

4 2014 0,401 0,06 1,176 
Tabulka 6. - Likvidita ( Zdroj : vlastní ) 

 

 

Tabulka 7. - Regrese - běžná likvidita (Zdroj:vlastní) 

 

Z grafu regresní analýzy běžné likvidity lze vypozorovat stoupající trend, který je jistě 

žádoucí pro firmu. Následující roky se situace zlepšuje. Index diference je roven hodnotě 

0,81. Trend je vyrovnán lineární regresí. 

�̅� = 0,29 

1𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0,097 

𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅  = 1,54 

Průměrná hodnota běžné likvidity se pohybovala na čísle 0,29. Průměrně každý rok 

stoupala hodnota o 0,097 . Koeficient růstu vykazuje hodnotu 1,54 a průměrně se tak 

zvyšuje 1,54 krát.  Dle metody nejmenších čtverců zjistíme hodnoty koeficientů : 

n= 0,0893x + 0,071
I² = 0,8081
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ƞ̂(𝑥) = 0,0893x + 0,071 

Predikovaná hodnota likvidity na další rok je 0,5175.  

U dalších typů likvidity je situace pozvolná a hodnoty rostou nepatrně nebo mají 

stagnující charakter. U pohotové likvidity dochází při výpočtu k odečtu zásob od 

oběžných aktiv. Likvidita zásob trvá déle, přeměna je velmi zdlouhavá. Tohle se 

projevuje hlavně u výrobních podniků. To se projevuje i zde v analyzované firmě. 

Hodnoty se pohybují na škále od 0,108 do 0,245. Pohotová likvidnost je velmi nízká. 

Velmi podobný trend je i u okamžité likvidity. Firemní výsledky vykazují ve sledovaném 

období hodnoty 0,107 ;  0,125; 0,078;  0,104 . S trochou snahy je možné se přiblížit ke 

spodní hranici doporučených hodnot 0,2 – 0,6. Mělo by být provedeno opatření ke zvýšní 

krátkodobého finančního majetku. 

 

2.2.5  Doby obratu 

 

Graf 7. - Doba obratu zásob (Zdroj:vlastní) 

Doba obratu zásob je ukazatelem průměrné doby, za kterou podnik obměňuje zásoby na 

skladě. Doba obratu by měla být vždy co nejnižší. Optimalizovaná doba obratu ve  

výrobním odvětví by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 40 dnů. V jiných odvětvích jsou 

akceptovány i vyšší hodnoty. U této společnosti dosahují hodnoty z počátku nízkých čísel 

, ale následně prudce rostou. Firma tedy vyrábí více výrobků a uskladňuje je pak na skladě 

pro pozdější využití pro export. Bylo by zde více vhodné aby se zefektivnil způsob 
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skladování či odbytu zásob. V případě hrazení finančních prostředků je potřebné snížit 

dobu splatnosti faktur za produkty, aby se nadále pak nehromadily na skladě. 

 

Graf 8. - Doba obratu pohledávek (Zdroj: vlastní) 

 

Doba obratu pohledávek ( čili jejich splatnosti ) z obchodního styku vyjadřuje rychlost 

měřenou v řádu dnů , za kterou firma dostane uhrazené pohledávky od svých odběratelů. 

Čím je ukazatel nižší , tím lepe. Při nižším ukazateli potřebuje firma méně zdrojů 

k financování pohledávek. Tento ukazatel dále může být zkreslen sezónním vlivem. To 

se může odrazit taktéž u mnou analyzované firmy zabývající se výrobou sportovního 

oblečení a doplňků. Charakteristiku doby pohledávek z hlediska regresní analýzy lze 

vidět na následující tabulce. 

Doba obratu pohledávek 

i t Yi 1di(y) ki(y) 

1 2012 101 - - 

2 2013 64 -37 0,634 

3 2014 63 -1 0,984 
Tabulka 8. - Doba obratu pohledávek ( Zdroj: vlastní ) 
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Graf 9. – Regrese – doba obratu pohledávek (Zdroj: vlastní) 

 

Z grafu vypozorujeme následující trend firmy snižování doby obratu pohledávek. Tato 

zjištění je velmi pozitivní pro firmu. Pokud bude trend i nadále pokračovat lze jen 

gratulovat k vysokému vymáhání pohledávek. Prognóza vývoje naznačuje i nadále 

pokles. Graf je vyrovnán lineární regresí s indexem determinace 0,96. 

�̅� = 54 

1𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = - 19 

𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0,78 

Průměrná doba pohledávek za odběrateli je 54 dní. Průměrně pak klesá za rok o 19dní, 

což je velmi příjemný výslede. Pokles je tak 22% za každý rok. Dle metody nejmenších 

čtverců zjistíme hodnoty koeficientů : 

ƞ̂(𝑥) =-14,5x + 114 

Predikovaná doba obratu pohledávek pak činí 56 dní.  

V poměru k následující době obratu závazků by měla doba obratu pohledávek být vždy 

nižší. V opačném směru by firmě hrozily finanční potíže plynoucí ze neschopnosti splácet 

své závazky. 
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Graf 10. - Doba obratu závazků (Zdroj: vlastní ) 

 

 Doba obratu závazků je průměrnou dobou splatnosti závazků vůči svým dodavatelům. 

S nižší dobou roste důvěryhodnost dodavatelů. Nejhorším momentem sledovaného 

období analýzy je rok 2013, kdy doba obratu závazků dosahuje přílišně vysoké hodnoty 

147dní. Ostatní roky nesou s sebou pokles, který ale není z celkového hlediska příliš 

skokový.   

 

 

Graf 11. - Regrese - Doba obratu závazků (Zdroj: vlastní) 
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Z grafu vypozorujeme následující trend firmy snižování doby obratu závazků. To je jistě 

pozitivní  Prognóza vývoje naznačuje i nadále pokles. Graf je vyrovnán polynomickou 

regresí 3.stupně s indexem determinace 1. 

 

Doba obratu závazků 

i t yi 1di(y) ki(y) 

1 2011 0 - - 

2 2012 119 119 0,000 

3 2013 147 28 1,235 

4 2014 123 -24 0,837 
Tabulka 9. - Doba obratu závazků ( Zdroj:vlastní) 

�̅� = 97,25 

1𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 41 ( hodnota skreslena počátečním rokem) 

𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅  = nelze spočítat ( dělení 0 ) 

Průměrná doba závazků za dodavateli je 97 dní. Průměrně dochází k poklesu.  Dle metody 

nejmenších čtverců zjistíme hodnoty koeficientů : 

ƞ̂(𝑥) =6,5x3 - 84,5x2 + 327x - 249 

Predikovaná pro další pak činí 86 dní. 

 

2.2.6  Rentabilita  

 

ROK 2011 2012 2013 2014 

ROA 0 -0,13 -0,09 -0,06 

ROE -0,03 1,19 0,45 0,48 

ROS 0 -0,22 -0,13 -0,08 

ROI 0 -0,12 -0,09 -0,06 

Tabulka 10. - Rentabilita ( Zdroj: vlastní ) 

Všechny ukazatele rentability mají celkově pozitivní trend růstu. Nicméně krom 

ukazatele ROE , který dosahuje roku 2011 hodnoty – 0,03 , ostatní ukazatele se začaly 

projevovat až v následujícím roce 2012. Od tohoto roku dochází celkově k rapidnímu 
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růstu u ukazatele ROE. Další ukazatele pomalu pozvolna stoupají k nulové hranici a 

předpokládá se, že následující období 2015 – 2016 dosáhnou všechny kladných hodnot. 

To jistě posilní celkovou rentabilitu firmy. K ukazatelům ROE a ROA lze podotknout, že 

rentabilita vlastního kapitálu by měla být vyšší než rentabilita aktiv. Tuto podmínku zatím 

firma plní. ROI ukazatel se postupně taktéž dostává do pozitivního výsledku a brzo se tak 

bude lépe zhodnocovat. 

 

Graf 12. – Rentabilita (Zdroj:vlastní) 

 

ROS – rentabilita tržeb vypovídá o procentuálním podílu zisku na 1Kč tržeb. Průměrná 

hodnota v ČR se pohybuje přibližně okolo  5 % dle ČSÚ. Z grafu lze vypozorovat 

postupný nárůst rentability tržeb ze záporných hodnot směrem ke kladným. Podobnou 

tendenci mají i ROA – rentabilita aktiva a ROI – rentabilita investic.  
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Graf 13. - Regrese - ROS 

Z grafu je evidentní růst rentability tržeb ze záporných hodnot. Každým rokem stoupají 

hodnoty lineárně k pozitivnímu výsledku v období mezi rokem 2015 - 2016  Prognóza 

vývoje naznačuje neustálý růst. Graf je vyrovnán lineární regresí  s indexem determinace 

0,97. Charakteristiky jsou následující:  

 

ROS 

i t yi 1di(y) ki(y) 

1 2012 -0,22 - - 

2 2013 -0,13 0,09 0,591 

3 2014 -0,08 0,05 0,615 
Tabulka 11. - ROS (Zdroj:vlastní) 

�̅� = -0,143 

1𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0,07 

𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0,603 

Průměrná hodnota rentability tržeb – ROS se  ve sledovaném období pohybovala na čísle 

– 0,14. Průměrně každý rok stoupala hodnota tržeb o 7% Kč . Koeficient růstu vykazuje 

pak hodnotu 0,603.  Dle metody nejmenších čtverců zjistíme hodnoty koeficientů : 

ƞ̂(𝑥) =0,07x - 0,2833 

Predikovaná částka rentability tržeb pro další rok pak činí -0,003 resp. -0,3%.   

n = 0,07x - 0,2833
I² = 0,9735
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2.2.7  INDEX IN05 

 

Ke zhodnocení firmy z hlediska souhrnných indexů jsem použil INDEX 05, který lépe 

vystihuje firmy a odvětví v ČR. Pokud se podíváme na následující tabulku, je zřejmé , že 

podnik na tom není z hlediska INDEXu dobře. Spadá do kategorie podniků pod hranici 

0,9 jako podnik s vážnými finančními problémy. I když hodnoty ve sledovaném mají 

tendenci růst, stále jsou nedostatečné.  

 

ROK 2012 2013 2014 

IN05 -0,22 -0,06 0,06 

Tabulka 12. - Index IN (Zdroj: vlastní) 

 

V případě, že podnik bude i nadále snižovat svou ztrátu výsledku hospodaření resp. 

zvyšovat kladný výsledek hospodaření situace se markantně začne zlepšovat. EBIT má 

největší vliv na kompletní výsledek indexu. S tím je spojen další aspekt, jak podpořit růst 

firmy. Druhým způsobem jak  určitě zlepšit výsledek , je zvyšováním tržeb za vyrobené 

zboží. Posledním možným krokem  je zajisté pak rapidní snižování krátkodobého závazku 

vůči společníkům ( majiteli ). To má vliv na poslední a první položku tohoto indexu. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY  
 

Poslední kapitolou mé práce je kapitola vlastních návrhů, které by měly sloužit ke 

zlepšení situace mnou analyzované firmy. Pro zpracování veškerých dat pro finanční 

analýzu i pro statistické metody jsem použil program MS Excel , který byl nejschůdnější 

pro tohle použití. Vznikl tak soubor obsahující 8 listů dat, tabulek a grafů. Související 

listy byly od sebe odlišeny určitou barvou pro orientaci. První tři listy označené jako 

„Aktiva, Pasiva, Výkaz ZaZ“ byly použity pro účetní výkazy dodané firmou. Následuje 

list „Aplikace“ s obsaženou aplikací pro výpočty ekonomických ukazatelů. Dalšími listy 

jsou „Analýza HV, Likvidita – aktivita, zadluženost – rentabilita, INDEX IN“ . Zde jsou 

veškeré provedené výpočty vybraných ukazatelů. 

 

3.1  Program 

 

Pro výpočet finančních ekonomických ukazatelů jsem navrhl a vytvořil vlastní malý 

program. Program je vytvořen v MS Excel v prostředí programovacího jazyku VBA, 

které je jeho součástí. Samotný program se nachází na čtvrtém listu označeném jako 

„APLIKACE“. Jednoduchým kliknutím na tlačítko „Spuštění aplikace“ se program ihned 

spustí a je k dispozici pro veškeré potřebné výpočty této práce. 

 

Obrázek 2. - Spuštění aplikace ( Zdroj: vlastní) 
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Ihned po kliknutí na aplikaci se program otevře v základním úvodním okně. Toto okno 

obsahuje ucelený přehledný seznam skupin ukazatelů použitých v této práci. Úvodní 

menu tak obsahuje skupiny ukazatelů jako : rozdílové ukazatele ( Čistý pracovní kapitál, 

Čisté pohotové prostředky, Čistý peněžně pohledávkový fond),  ukazatele rentability ( 

ROI – rentabilita vloženého kapitálu, ROA – rentabilita aktiv, ROE – rentabilita vlastního 

kapitálu, ROS – rentabilita tržeb ), ukazatele aktivity ( obrat celkových aktiv, obrat 

stálých aktiv, DOZ – doba obratu zásob, DOP – doba obratu pohledávek, DOZáv – doba 

obratu závazků ), ukazatele likvidity ( běžná likvidita, pohotová likvidita, okamžitá 

likvidita ), ukazatele zadluženosti ( celková zadluženost, úrokové krytí, koeficient 

samofinancování ) a souhrnný model ( INDEX IN ).   

 

Obrázek 3 . - Program pro Finanční analýzu ( Zdroj: vlastní ) 

 

V dolním levém rohu se nachází ikonka, která po spuštění zobrazí okno obsahující 

informace o programu a jeho použití. Každé jinak spuštěné okno obsahuje návratové 

tlačítko „zpět“, které vrátí uživatele do obecné úrovně daného ukazatele či v případě 

hlavního menu, program vypne.  

Pro názorný příklad mohu ukázat způsob výpočtu ukazatele rentability ROE. Po 

hlavním spuštění programu , je zapotřebí kliknout na tlačítko s názvem „Ukazatelé 

rentability“. Tento úkon provedeme a ocitneme se v okně rentabilit. Pro snadnější 
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ovládání resp. přepínání bylo zde použito prvku „multi-page“, který zajištuje jednoduché 

přepínání mezi záložkami jiných ukazatelů. Tento způsob z hlediska uživatelské 

přívětivosti se mi zamlouvá nejvíce oproti verzím s více okny či rozsáhlejším 

uživatelským oknem s více prvky. Po kliknutí na záložku, která vystihuje náš hledaný 

ukazatel, tedy ROA, se přepneme do záložky s formulářem tohoto ukazatele rentability. 

Jak lze jednoduše vidět z obrázku č.4 nacházejícím pod tímto textem, formulář obsahuje 

jednotlivá vstupní pole „textboxy“ sloužící pro zadávání potřebných údajů pro tento 

ekonomický ukazatel.  

 

Obrázek 4. – Názorný výpočet ukazatele ROA ( Zdroj:vlastní ) 

 

Zadáme vstupní hodnoty EAT ( VH za úč.období ) a dále vyplníme potřebné hodnoty 

aktiv do příslušného pole. Po stisknutí tlačítka „Vyhodnotit“ , program automaticky 

vypočítá výsledek. Výsledek je možné ihned porovnat s hodnotami doporučenými pro 

daný ukazatel. Pro opětovné použití výpočtu stejného ukazatele použijeme tlačítko 

„Smazat“ , které vymaže vstupní pole a předchozí výsledek výpočtu. Tlačítkem „Zpět“ 

se vrátíme do hlavní nabídky.       
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 Z hlediska kontroly vstupních dat je aplikace ošetřena pro vstup číselných hodnot. 

V případě vložení jiného znaku program vyhodnotí chybu a vypíše hlášku o zadání 

číselných hodnot. Z hlediska výpočtu také kontroluje hodnotu jmenovatele, aby se zde 

nevyskytla hodnota nuly. Veškeré výpočty jsou pak nadále vyhodnoceny podobným 

způsobem. 

 

3.2  Vlastní návrhy a zhodnocení 

 

Tato část vlastních návrhů je zaměřena celkovému zhodnocení situace společnosti a 

návrhům pro její zlepšení či minimalizaci nedostatků.  

 Z výsledků finanční analýzy lze odvodit mnohé náznaky ekonomické situace 

společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost BISON Sportswear, s.r.o, byla jako 

společnost s ručeným omezeným založena z dlouhodobého hlediska teprve nedávno a 

nemůžeme tak očekávat přílišné kladné ekonomické výsledky. Jako nově založená firma, 

tak došlo k velké investici do pozemků, budov a celkového zařízení a technologií 

potřebných pro výrobu sportovních dresů a jiných doplňků. Firma byla založena 

samotným majitelem, který ji sám financoval ze svých vlastních zdrojů z předešlé 

podnikatelské činnosti. Ve spojitosti s financováním  neplynou tak žádné úroky z úvěru 

žádné bankovní či nebankovní instituci. Financovaní společnosti tak pochází ze závazku 

společníkovi. 

Tento závazek tak hraje stěžejní roli ve všech ukazatelích finanční analýzy. Celková 

zadluženost s tímto závazkem dosahuje ve sledovaném období velmi vysokých hodnot.. 

Podíváme-li se i na jiné závazky společnosti jako na závazky z obchodních vztahů, 

nedosahují tak vysokých hodnot , aby mohly ohrozit chod firmy, případně , aby byla 

nucena rozprodávat svá aktiva. 

Pro snižování takto vysoké celkové zadluženosti je zapotřebí , aby firma co nejvíce 

generovala zisk z tržeb a snižovala náklady spojené s provozem. Náklady je možné 

snižovat výhodnějšími cenami za energie, lepšími technologiemi výroby či nemrháním 

materiálem v procesu výroby. Ve výrobě je také možné zaměstnance motivovat 
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k dosažení vyšších výkonů , což se zobrazí na vyšší tržbách,  při současném hledání úspor 

na nákladech. Pokud zaměstnanci jsou schopni optimalizovat proces výroby vlastními 

silami a nesníží se tím objem produkce, tak z dodatečného zisku tržeb je možné je 

částečně odměnit ziskem. Pro optimalizaci nákladů je taktéž potřebné plánovat produkci, 

aby měla své hranice.  

Z hlediska tržeb můžeme podotknout, že stoupají lineárním trendem, což je velmi 

pozitivní do budoucna. Průměrný roční nárůst tržeb dle predikce zatím činí 705 tis. Kč. 

Tržby nadále může firma zvýšit zefektivněním již dobré propagaci své značky. Jistě 

pomůže větší marketingovou propagací na akcích , kterých se již účastní nebo nově 

zakládá. Další možností je i využití virálního marketingu. 

 Zvyšování tržeb má nepochybný vliv na snižování ztráty výsledku hospodaření. Ten 

zpočátku dosahuje velké záporné částky -1223 tis. Kč. Průměrným meziročním růstem 

tržeb o 12,6%  tak dochází k velkému snižování. V nejbližších 2 letech lze očekávat 

kladný výsledek hospodaření , který celkovou finanční situaci společnosti dost „oživí“. 

U rozdílových ukazatelů je situace nepříznivá. Je nejvíce patrně ovlivněna stále 

vysokým závazkem společníka. Chybí zde potřebný finanční polštář a firma je tak 

vystavena vysokému riziku v případě neočekávané nepříznivé události. Tato událost by 

vyžadovala vysoký výdej peněžních prostředků, které jsou nedostatečné v současné 

podobě. Určitou část finančních prostředků na sebe vážou krátkodobé pohledávky. Pro 

tvorbu finanční rezervy před nepřízní osudu je nutné, aby firma vymáhala efektivněji 

pohledávky. 

Likvidita čili schopnost podniku hradit své závazky je potřebná k zajištění solventnosti. 

Posuzování likvidity na základě účetních výkazů není tak přímo dostačující. Při negativní 

přízni likvidity podniku by bylo potřebné vytvořit plán likvidity. Tento plán by byl jedním 

ze způsobů řízení likvidnosti podniku, kdy se bere v potaz i rentabilita. Z pohledu běžné 

likvidity dochází ve sledovaném období k pozvolnému zvyšování dle lineárního trendu. 

Z regresní analýzy vyplynul koeficient růstu 1,54. Běžná likvidita se tak průměrně 

zvyšuje 1,54krát. Likvidnost podniku i tak je na nízké úrovni. Běžná likvidita dosahuje 

třetinové doporučené hodnoty. Pohotová likvidita se ocitá ještě v horší situaci. Blízko 

optimálním hodnotám má avšak alespoň okamžitá  likvidita dosahující v průměru 
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hodnoty 0.12. Ke spodní hranici optimálního rozložení finančního majetku a 

krátkodobých závazků tak nemá příliš daleko. K řešení problému s likviditou lze 

přistoupit změnou splatnosti pohledávek z obchodního styku. Dalšími možnostmi je lepší 

produkce a tím pádem vyšší prodej výrobků a služeb k nim. Je důležité, aby se neustále 

zvyšovala přidaná hodnota. 

Ukazatel doby obratu závazků je zároveň odrazem likvidní situace firmy. S nižší dobou 

doby splatnosti roste důvěryhodnost dodavatelů. Firma dosahuje příliš velké doby 

pohybující se v řádech 100 a více dní. Dle trendu regresní analýze by mělo dojít ke 

snižování doby splatnosti závazků, avšak je potřebné, aby byla tato hodnota výrazně 

snížena.  Je zapotřebí zajistit firmě více finančních prostředků pro hrazení svých závazků, 

jinak můžeme hovořit o ztrátě důležitých dodavatelů firmy.  

 S dobou obratu závazků je spjata i doba obratu pohledávek. V tomto případě se 

snaží společnost vymáhat pohledávky na dobré úrovni. Průměrná doba je 54 dní. Tato 

doba jistě plyne z exportu společnosti, kterého má nejvíce. Žádoucí je i tak stálý pokles 

této hodnoty. Čím nižší, tím lépe. Doba obratu pohledávek by měla být vždy nižší než 

předchozí doba obratu závazků. V opačném případě se firma vystavuje riziku 

neschopnosti splácet své závazky.        

 Posledním ukazatelem obratů je doba obratu zásob. Z analýzy vyplívá, že 

dosahuje rostoucího trendu. Trend by měl být zpomalen, nebo ještě lépe, aby došlo ke 

snižování. I když je firma výrobního charakteru a tudíž doba výrobního cyklu je delší, 

měla by být hlídána na optimální úrovni. Rostoucí doby obrat mohou být často ovlivněny 

sezónním vlivem či změnou  v řízení skladu. Při vysokých hodnotách, by firma byla pak 

dále zatěžována náklady na uskladnění hromadících se zásob a nadbytečně by si 

zvyšovala náklady. Pokud by se doba obratu zásob zvyšovala i nadále, je nutné zřízení 

efektivnějšího řízení zásob. Firmě bych navrhl, aby se začala zaobírat myšlenkou 

skladového hospodářství.  

Rentabilita podniku ještě stále není ve všech dílčích ukazatelích pozitivní. Má však 

pozitivní růst. Je z velké části ovlivněna tržbami, které se neustále vyvíjejí k lepšímu a ty 

se v nejbližších 2 letech dle zjištěné predikce projeví na kladném výsledku hospodaření. 

Rentabilita tak bude nadále podporována.  
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Ze souhrnného ukazatele Indexu IN05 lze odvodit, že společnost má doposud finanční 

problémy. Ty pramení z vysokého závazku a ztráty výsledku hospodaření. Dle tendence 

snižování tohoto závazku a snižování ztráty a v predikci již i zvyšování provozního 

hospodářského výsledku i výsledku hospodaření , můžeme konstatovat v řádu nejbližších 

let brzké zlepšení finanční situace celého podniku. 
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ZÁVĚR 
 

V mé bakalářské práci jsem jako cíl zanalyzoval ekonomickou situaci společnosti BISON 

Sportswear, s.r.o. pomocí finanční analýzy a vzešlé výsledné hodnoty jsem použil posléze 

pro regresní analýzu, která mi předpověděla možný predikovaný vývoj ukazatelů za 

stávajících neměnných podmínek.  

V teoretické části byly použity poznatky o finanční analýze obsahující tématiku 

ekonomických ukazatelů a jednotlivé statistické metody pro predikci. Zdroji informací 

byla knižní odborná literatura a odborné články na internetu. 

V analytické části byly využity teoretické poznatky z předchozí části ke zhodnocení 

ekonomického stavu společnosti. Byly zpracovány materiály za období existence 

společnosti za období 2011 - 2014. Účetními dokumenty byla rozvaha a výkaz zisků a 

ztrát a dále informace o společnosti volně přístupné na jejich webových stránkách. Ze 

vzešlých výpočtů byly vypracovány tabulky a grafy, charakteristiky a komentáře.  

Závěrečná část je tvořena vlastními návrhy pro budoucí příznivý vývoj firmy na základě 

analyzovaných výsledků. Praktickým pomocníkem ekonomických ukazatelů byl mnou 

naprogramovaný program v jazyce VBA v prostředí MS Excel, který mi usnadnil 

rychlejší zpracování potřebných ekonomických i statistických hodnot. 

Zpracováním bakalářské práce jsem docílil posouzení hospodaření podniku, nalezl jeho 

slabé stránky a navrhl kroky pro zlepšení stávající situace. Z vlastního pohledu jsem se 

blíže a odborněji seznámil s tématikou finanční analýzy konkrétní společnosti. Moje 

smýšlení v této oblasti tak dosáhlo odbornější úrovně. 
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