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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finanční situace firmy pomocí statistických 

metod. Význam a užití těchto metod je podrobně popsáno v teoretické části práce. 

V praktické části jsou na základě účetních výkazů podniku zpracovány a vyhodnoceny 

vybrané ekonomické ukazatele pomocí softwaru Visual Basic for Application 

v prostředí MS Excel. V závěru je posouzena finanční situace firmy a jsou navržena 

opatření na základě výsledků provedených analýz. 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis is focused on the analysis of the financial situation of the 

company , using statistical methods . Importance and use of these methods is described 

in detail in the theoretical part. The practical part, based on company financial 

statements are compiled and evaluated selected economic indicators using the software 

Visual Basic for Application in MS Excel. In conclusion, the financial situation of the 

company is assessed and some measures are suggested based on the results of the 

analyzes. 
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ÚVOD 

Pro všechny manažery a majitele podniků je nezbytně důležité mít dostatek 

informací o svém podniku a jeho okolí. Aby mohli dělat ta nejlepší rozhodnutí, 

potřebují vědět, jak podnik funguje a v jaké situaci se nachází. S tímto se jim snaží 

pomoci finanční analýza. Ta na základě dat z účetních výkazů zhodnotí historii a 

současnou finanční situaci podniku. Dále dokáže předpovědět budoucí vývoj trendu. 

 

V teoretické části přiblížím na základě odborné literatury metody, které budou 

použity pro analýzu a prognózu finančního stavu firmy. Bude mezi ně patřit finanční 

analýza, regresní analýza, časové řady a programovací jazyk VBA.  

 

V praktické části se zaměřím na analýzu finanční situace podniku Platimo a vývoj 

aplikace pro zpracování finančních ukazatelů. Podnik Platimo se řadí mezi 

mikropodniky. Vzhledem ke své velikosti a povaze výrobní činnosti nemá sebemenší 

zájem investovat do specializovaných softwarů, k provádění výše zmíněných analýz. 

Proto uvítá zpracování některých finančních ukazatelů pomocí programovacího jazyku 

VBA. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je zpracování softwarového řešení pro finanční analýzu 

podniku Platimo v programovacím jazyce VBA. Analýza má posoudit minulý vývoj a 

současnou situaci podniku.  S pomocí statistických metod bude určena predikce pro 

vývoj v dalším období. Zpracovaná analýza by měla sloužit jako podklad pro 

manažerské rozhodování. 

 

Metodika práce 

V teoretické části bakalářské práce vysvětlím základní východiska pro pochopení 

finanční analýzy, časových řad, regresní analýzy a práce s VBA. V praktické části 

zpracuji vybrané ukazatele pomocí vlastních algoritmů programovacího jazyka VBA. 

Podkladem k této analýze budou účetní výkazy podniku. V kapitole vlastních řešení 

popíšu svůj navržený software, zhodnotím provedenou finanční analýzu a navrhnu 

některá opatření pro zlepšení situace podniku. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je metoda hodnocení finanční situace podniku. Poskytuje 

informace o silných a slabých stránkách finančního hospodaření a slouží jako podklad 

pro manažerské rozhodování. Analýza je tvořena souborem finančních ukazatelů, které 

poměřují data účetních výkazů (SEDLÁČEK, 2007). 

1.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

1.1.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza pracuje s daty z účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty) nebo z výročních zpráv. Sleduje změny absolutních hodnot dat a také jejich 

relativní (procentuální) změny v čase. Data se zaznamenávají do tabulky, kde se 

jednotlivé položky, jejich hodnoty a změny sledují po řádcích. Pro lepší představu je 

možné interpretovat data také sloupcovým grafem. Samotná data mohou být často 

zavádějící, proto je při hodnocení důležité brát ohled na prostředí, ve kterém firma 

funguje (daňová soustava, vstup nové konkurence, změny poptávky, mezinárodní vlivy 

atd.) a její plány do budoucna (SEDLÁČEK, 2007 stránky 13-15). 

 
                                          (1.1)  

1.1.1.2 Vertikální analýza 

Účelem vertikální analýzy je procentuální posouzení struktury aktiv a pasiv 

podniku. Sleduje se, jaké hospodářské prostředky podnik využívá pro svou výrobní a 

obchodní činnost a z jakých zdrojů (kapitálu) jsou hrazeny. Je důležitá pro správnou 

optimalizaci kapitálové struktury (SEDLÁČEK, 2007 str. 17). K vizualizaci výsledků se 

používá výsečový graf. 

 

    ě    
        í   ě      

           
 (1.2)  
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1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

1.2.1.1 Čistý pracovní kapitál (ČPK) (net working capital) 

Rozlišujeme dva přístupy k čistému pracovnímu kapitálu. 

Manažerský přístup 

 

Č       ěž á            á      é       (1.3)  

 

Při tomto přístupu je ČPK chápán jako fond finančních prostředků, který se 

manažer snaží co nejefektivněji využít (SEDLÁČEK, 2007 str. 35). 

 

Investorský přístup 

 

Č              á                   ý         (1.4)  

 

Investorský přístup nahlíží na ČPK jako na finanční rezervu pro mimořádné 

výdaje. Tento opatrný přístup zastávají vlastníci podniku, kteří se snaží, aby 

dlouhodobý kapitál byl větší než stálá aktiva (SEDLÁČEK, 2007 stránky 35-36). 

 

1.2.1.2 Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

Tento ukazatel se používá pro sledování okamžité likvidity právě splatných 

krátkodobých závazků. Pokud zahrneme pouze hotovost a peníze na běžných účtech., 

jde o nejvyšší stupeň likvidity. ČPP není ovlivněn oceňovacími technikami. Jeho 

výsledek jde zkreslit časovým posunem plateb vzhledem k okamžiku zjišťování 

likvidity (SEDLÁČEK, 2007 str. 38). 

 

Č           é    ěž í      ř           ž  ě       é  á      (1.5)  
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1.2.1.3 Čistý peněžní majetek (ČPM) (peněžně pohledávkový finanční fond) 

ČPM je kompromisem mezi ČPK a ČPP. Z oběžných aktiv vylučuje zásoby nebo 

nelikvidní pohledávky, od kterých odečítá krátkodobé závazky (SEDLÁČEK, 2007 str. 

39). 

 

Č     ěž á           á                í       á        á      é  á      

 

1.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

1.2.2.1 Ukazatele rentability 

V každém podniku je důležité sledovat, jakých výsledků dosahujeme používáním 

investovaného podniku. K tomu slouží ukazatele rentability, které poměřují výsledky 

hospodaření s různými druhy kapitálu nebo tržeb (RŮČKOVÁ, 2010 str. 51). 

 

ROI (return on investment) 

Rentabilita vloženého kapitálu nám ukazuje jak efektivní je dlouhodobě 

investovaný kapitál. Kolik Kč zisku připadá na 1 Kč dlouhodobých zdrojů 

(KISLINGEROVÁ, 2001 str. 69). K výpočtu tohoto ukazatele dosadíme do čitatele 

EBIT (Earning efore Interest and Taxes), což je zisk před zdaněním a úroky 

(BusinessInfo, 2009). 

 

     
    

          ý      á 
 (1.7)  

ROE (return on equity) 

Rentabilita vlastního jmění udává, jaký zisk máme z 1 Kč vlastního kapitálu 

(KISLINGEROVÁ, 2001 str. 69). V čitateli tohoto ukazatele se používá EAT (Earning 

After Taxes), zisk po zdanění (BusinessInfo, 2009).  

 

    
   

               
 (1.8)  

 

 

  (1.6)  
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ROA (return on assets) 

Rentabilita celkových aktiv vyjadřuje, jakého efektu bylo dosaženo na jednotku 

podnikového majetku (KISLINGEROVÁ, 2001 str. 69) . 

 

     
    

      á       
 (1.9)  

ROS (return on sales) 

Rentabilita tržeb měří, jaký zisk připadá na 1 Kč z celkových tržeb. 

 

     
    

  ž  
 (1.10)  

1.2.2.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita určité složky představuje vyjádření vlastnosti dané složky rychle a bez 

velké ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost. Naproti tomu likvidita podniku je 

vyjádřením schopnosti podniku uhradit včas své platební závazky 

(RŮČKOVÁ, 2010 str. 48). Ukazatele likvidity nám dávají přehled o tom, jestli je 

sledovaný podnik schopný uspokojit své splatné závazky a v jaké míře (SYNEK a kol., 

2011 str. 354). 

 

Okamžitá likvidita (Cash position radio) 

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky. 

Doporučená hodnota je 0,2 – 0,5 (ZIKMUND, 2010). 

 

    ž  á            
       é        í      ř    

            ž              í
 (1.11)  

Pohotová likvidita (Quick asset ratio) 

Pohotová likvidita udává, kolikrát jsme schopni splatit své krátkodobé dluhy 

z oběžných aktiv po odečtu zásob. Doporučená hodnota je 1 – 1,5. Pro věřitele je 

příznivější vyšší hodnota ukazatele, která znamená, že podnik drží dostatečné množství 

peněžních prostředků. Vedení podniku bude upřednostňovat nižší hodnotu, aby vložené 

prostředky přinášely požadovaný výnos (RŮČKOVÁ, 2010 str. 50). 
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       á           
   ěž á         á     

  á      é      
 (1.12)  

Běžná likvidita (Current ratio) 

Běžná likvidita udává, kolikrát je podnik schopen splatit své závazky, v případě, 

že všechny svá oběžná aktiva promění na peněžní prostředky 

(RŮČKOVÁ, 2010 str. 50). Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1,5 – 2,5, je ale 

nutné srovnat ji s odvětvovým průměrem. Vyšší hodnota znamená menší riziko platební 

neschopnosti. Pokud bude hodnota aktiv větší, než je optimum, snižuje se výnosnost 

podniku (SYNEK a kol., 2011 str. 354). 

 

 ěž á            
  ěž á       

  á      é      
 (1.13)  

 

1.2.2.3 Ukazatele aktivity (ukazatele řízení aktiv) 

Tyto ukazatele měří, jestli podnik řídí svá aktiva efektivně. Pokud jich má více 

než potřebuje, vznikají mu zbytečné náklady. Pokud jich má málo, snižuje své tržby 

(SYNEK a kol., 2011 str. 355). 

Obrat celkových aktiv 

Udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za daný časový interval (nejčastěji 

za rok). 

 

            ý          
  č í   ž  

      
 (1.14)  

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob říká, kolikrát za rok jsme schopni přeměnit naše zásoby na 

tržby (SHOLLEOVÁ, 2012 str. 179). 

 

       á     
  ž  

 á    
 (1.15)  
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Doba obratu zásob 

Udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku vázány až do jejich 

spotřeby nebo prodeje (SHOLLEOVÁ, 2012 str. 179). 

 

             á     
  ů ě  á  á    

    í     ř   
 (1.16)  

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel udává, kolik dní jsou inkasované peníze zadrženy v pohledávkách 

(SEDLÁČEK, 2007 str. 66). 

 

                  á    
      á   

    í   ž  
 (1.17)  

Doba obratu závazků 

Dobou obratu závazků se rozumí průměrná doba, po kterou firma odkládá platbu 

svým dodavatelům (SEDLÁČEK, 2007 str. 66). 

 

             á    ů   
 á       ůč           ů 

    í   ž             
 (1.18)  

1.2.2.4 Ukazatele zadluženosti 

„Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém je podnik financován cizím 

kapitálem“ (SYNEK a kol., 2011 str. 354). Informují podnik o riziku, které podstupuje 

při stávajícím složení vlastních a cizích zdrojů a v jaké míře ovlivňuje vlastní kapitál 

zisky. 

Slouží jako indikátor výše rizika, která podstupuje při určité struktuře vlastních a 

cizích zdrojů a jaký zisk přináší vlastní kapitál (RŮČKOVÁ, 2010 str. 121). 

 

Celková zadluženost 

Vyšší hodnota znamená vyšší riziko pro věřitele (RŮČKOVÁ, 2010 str. 58). 

 

      á      ž       
   í      á 

      á       
 (1.19)  
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Koeficient zadluženosti a koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplněk ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje, 

nakolik jsou podniková aktiva financována akcionáři (RŮČKOVÁ, 2010 str. 58) 

 

                       á í   
      í      á 

      á       
 (1.20)  

Úrokové krytí 

Tento ukazatel udává, v jaké míře zisk pokryje úroky.  Minimální doporučená 

hodnota je trojnásobek, aby měl podnik po zaplacení úroků ještě dostatečný efekt pro 

akcionáře (RŮČKOVÁ, 2010 str. 59). 

 

Ú              
    

               
 (1.21)  

1.2.3 Analýza soustav ukazatelů 

Přes velký počet rozdílových a poměrových ukazatelů, je potřeba komplexnější a 

ucelenější pohled na podnik. K tomu slouží soustavy ukazatelů. Rozlišujeme soustavy 

hierarchicky uspořádaných ukazatelů, u nichž existuje matematická provázanost a 

účelové výběry ukazatelů zaměřené na diagnostiku finanční situace podniku. Účelové 

výběry ukazatelů dále rozlišujeme na bonitní a bankrotní (SEDLÁČEK, 2007 str. 81). 

 

Bonitní (diagnostické) modely se snaží analyzovat finanční situaci podniku 

(mezipodnikové srovnání) jedním souhrnným ukazatelem. 

 

Bankrotní (predikční) modely mají za účel včas upozornit na případný nezdravý 

finanční stav podniku. 

 

1.2.3.1 Altmanův index finančního zdraví 

Altmanův index patří mezi bankrotní ukazatele. Snaží se pomocí tzv. Z-skóre 

vypočítat, zda se podnik blíží do bankrotního stavu. K tomu používá soustavu pěti 

poměrových ukazatelů, z které mají různou váhu. 
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Z – skóre pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi: 

 
                                           (1.22)  

Z – skóre pro ostatní firmy: 

 
                                                     (1.23)  

A = čistý provozní kapitál/celková aktiva 

B = nerozdělený zisk/celková aktiva 

C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 

D = základní kapitál/cizí zdroje 

E = celkový obrat/celková aktiva (SEDLÁČEK, 2007 str. 110). 

 

1.2.3.2 Indexy IN 

Indexy IN byly sestaveny manželi Neumanovými české firmy v českém prostředí. 

Patří sem IN95, IN99,IN01 a IN05 (RŮČKOVÁ, 2010 str. 74).  

 

Index IN05 je nejmladší a v současné době nejuznávanější z IN indexů. Pokud je 

výsledek větší, než 1,77 podnik tvoří hodnotu. Pokud je menší, než 0,75 podnik spěje 

k bankrotu. 

 
                                                  (1.24)  

A = aktiva/cizí zdroje 

B = zisk před zdaněním a úroky/nákladové úroky 

C = zisk před zdaněním a úroky/aktiva 

D = celkové výnosy/aktiva 

E = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci) 

 

1.3 Regresní analýza 

Regresní analýza se zabývá jednostrannými závislostmi. Zkoumá formu vztahu 

nezávisle proměnné x (vysvětlující) a závislé y (vysvětlovaná). Jejich vztah můžeme 

vyjádřit funkcí        , ale funkci φ(x) neznáme, nebo ji neumíme vyjádřit 
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(KROPÁČ, 2009 str. 79) (HINDLS, a další, 2007 str. 171). Závislost veličin x a y je 

ovlivněna různými náhodnými vlivy („šumy“), takže při zadané proměnné x dostáváme 

různé hodnoty proměnné y. Proměnná y se pak chová, jako náhodná veličina, kterou 

označíme Y a závislost mezi veličinami x a y ovlivněnou „šumem“ označíme e 

(KROPÁČ, 2009 str. 79).  

 

1.3.1.1 Regresní funkce 

Hlavním cílem regresní analýzy je matematicky popsat závislosti zadaných dat 

(xi,yi), i = 1,2…, n, pomocí vhodné funkce η(x ;β1 ,β2,…,βp), která se nazývá „regresní 

funkce“. Pokud tuto funkci pro zadaná data určíme, říkáme, že jsme data „vyrovnali 

regresní funkcí“. Snažíme se najít funkci, která bude pro vyrovnání dat co nejlepší.  

(KROPÁČ, 2009 str. 79). 

 

1.3.2 Regresní přímka 

Regresní přímka je nejjednodušší a nejčastější regresní funkce. Její vzorec je 

vyjádřen takto:  

 
                      (1.25)  

 Stanovíme odhady parametrů β1 a β2, které označíme b1 a b2. K tomu použijeme 

metodu nejmenších čtverců. Ta používá takové parametry b1 a b2, které minimalizují 

funkci   (KROPÁČ, 2009 str. 80): 

 

                           
 

 

   

 (1.26)  

Pomocí první parciální derivace vypočítáme odhady koeficientů. Derivaci pak 

položíme rovnu nule. Získáme dvě rovnice, jejichž úpravou dostaneme následující 

soustavu normálních rovnic (KROPÁČ, 2009 str. 81): 

 

         

 

   

      

 

   

 (1.27)  
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   (1.28)  

K výpočtu koeficientů můžeme použít metody pro řešení soustav rovnic, nebo 

následující vzorce (KROPÁČ, 2009 str. 81): 

 

   
    

 
            

   
  

          
 (1.29)  

 
            (1.30)  

Pro výběrové průměry          platí (KROPÁČ, 2009 str. 81): 

 

    
 

 
    

 

   

                                 
 

 
   

 

   

 (1.31) a  (1.32)  

 

Odhad regresní přímky je pak takto zapsán (KROPÁČ, 2009 str. 81):  

 
                (1.33)  

 

1.4 Časové řady 

Je běžnou praxí zapisovat ekonomické a společenské jevy do chronologicky 

uspořádaných posloupností. Těmto posloupnostem říkáme časové řady (KROPÁČ, 

2009 str. 116). Analýzou těchto řad se snažíme porozumět minulým jevům a 

předpovědět jejich budoucí chování. V ekonomii se těmito řadami sledují 

makroekonomické ukazatele (inflace, vývoj HDP, nezaměstnanost), ale také další dílčí 

údaje (HINDLS, a další, 2007 str. 246). 

 

1.4.1 Základní pojmy 

„Časovou řadou (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 

ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby 
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věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém 

sledovaném časovém úseku.“ (KROPÁČ, 2009 str. 114) 

Časové řady dělíme na intervalové a okamžikové (KROPÁČ, 2009 str. 115). 

 

1.4.1.1 Intervalové časové řady 

Intervalové časové řady zaznamenávají, kolik jevů vzniklo nebo zaniklo v daném 

časovém období. Tato časová období musí být stejně dlouhá. Je možné tvořit součty 

ukazatelů tohoto typu. Patří sem např. počty sňatků, narození nebo tržeb za rok 

Intervalové řady znázorňujeme sloupkovými, hůlkovými a spojnicovými grafy 

(KROPÁČ, 2009 stránky 115 - 116) (HINDLS, a další, 2007 str. 247). 

 

1.4.1.2 Okamžikové časové řady 

Pokud chceme zaznamenat počet jevů k nějakému konkrétnímu okamžiku, jedná 

se o okamžikovou časovou řadu. Patří sem např. počet obyvatelstva. Okamžikové 

časové řady se nesčítají, ale shrnují se pomocí chronologického průměru (KROPÁČ, 

2009 str. 115) (HINDLS, a další, 2007 str. 248).  

Abychom mohli provést analýzu časových řad, musíme si být jisti, že jsou data 

srovnatelná. Srovnatelnost posuzujeme z věcného, prostorového a časového hlediska. 

 Věcná srovnatelnost – stejné obsahové vymezení.  

 Časová srovnatelnost - stejně velká časová období. 

 Prostorová srovnatelnost - zejména stejná geografická území  

(HINDLS, a další, 2007 str. 251) 

1.4.2 Charakteristiky časových řad 

Abychom z časových řad získali co nejvíce informací, je potřeba si vypočítat 

některé charakteristiky časových řad (KROPÁČ, 2009 str. 117) 

1.4.2.1 Průměr intervalové řady  

Nejjednodušší charakteristika časových řad. Značí se   . Jeho vzorec pro 

intervalovou řadu je (KROPÁČ, 2009 str. 117): 

 

    
 

 
  

 

   

 (1.34)  
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1.4.2.2 Nevážený chronologický průměr 

Jedná se o průměr okamžikové časové řady. Při stejných stejně dlouhých 

vzdálenostech mezi časovými okamžiky hovoříme o neváženém chronologickém 

průměru. Počítáme jej pomocí tohoto vzorce (KROPÁČ, 2009 str. 117): 

 

    
 

   
 
  

 
    

  

 

   

   

  (1.35)  

1.4.2.3 První diference 

První diference slouží pro popis vývoje časové řady. Označuje se 1di(y) Vyjadřuje, 

o kolik se změnila sledovaná hodnota oproti předešlému období. První diference mohou 

kolísat kolem konstanty. V takovém případě se jedná o lineární trend, jehož vývoj lze 

popsat přímkou (KROPÁČ, 2009 str. 119) (KUBANOVÁ, 2008). 

 
                                 (1.36)  

1.4.2.4 Průměr prvních diferencí 

Vyjadřuje průměrnou změnu hodnoty časové řady. Označuje se                 

(KROPÁČ, 2009 str. 119). 

 

                 
 

   
          

      

   

 

   

 (1.37)  

1.4.2.5 Koeficient růstu 

Říká, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady oproti předešlému období. Pokud 

hodnoty kolísají kolem konstanty, jedná se pravděpodobně o exponenciální funkci. 

Označuje se ki(y) (KROPÁČ, 2009 str. 119). 

 

       
  

    
               (1.38)  
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1.4.2.6 Průměrný koeficient růstu 

Určuje průměrnou změnu koeficientů růstu ve sledovaném časovém intervalu. 

Označuje se            (KROPÁČ, 2009 str. 119). 

 

                   

 

   

   

  
  

  

   

 (1.39)  

1.4.3 Dekompozice časových řad 

Pokud chceme porozumět zákonitostem chování řad, je nejlepší řadu rozložit 

(dekomponovat). Časovou řadu můžeme rozdělit na tyto složky: 

Ti, trendová složka, 

Si, sezónní složka, 

Ci, cyklická složka, 

ei, náhodná složka. 

Řada nemusí obsahovat všechny tyto složky. Pokud se jedná o aditivní 

dekompozici, vyjadřujeme hodnoty součtem (KROPÁČ, 2009 str. 122): 

 

1.4.3.1 Trendová složka 

Jedná se o hlavní tendenci vývoje řady. Může být rostoucí, klesající nebo 

konstantní. Řadě s konstantním trendem se také říká „řada bez trendu“ 

 (HINDLS, a další, 2007 str. 254). 

 

1.4.3.2 Sezónní složka 

V časové řadě se často vyskytují periodicky se opakující odchylky. Ty 

označujeme jako sezónní složku. Většinou se vyskytují v krátkodobé periodě. Často 

jsou způsobeny změnou ročního období (HINDLS, a další, 2007 str. 255). 

 

1.4.3.3 Cyklická složka 

Cyklická složka zahrnuje dlouhodobé kolísání okolo trendu. Její perioda nemusí 

být pravidelná. Nemusí být ani jasné, z jakých příčin vznikla (KROPÁČ, 2009 str. 123). 
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1.4.3.4 Náhodná (reziduální) složka 

Po odstranění trendu, sezónní a cyklické složky z časové řady zbývá náhodná 

složka. Nemá systematický charakter. Zahrnuje také chyby měření časové řady 

(KROPÁČ, 2009 str. 123). 

Pro zkoumání dlouhodobého vývoje časové řady, potřebujeme data očistit od 

ostatních vlivů, které tento vývoj zkreslují. Tomuto postupu říkáme „vyrovnání 

časových řad“ (KROPÁČ, 2009 str. 124) 

1.4.4 Popis trendu pomocí regresní analýzy 

Nejpoužívanějším způsobem popisu vývoje časových řad je regresní analýza. 

Umožňuje vyrovnání dat a také prognózu dalšího vývoje. Tato analýza předpokládá, že 

lze zkoumanou časovou řadu rozložit na trendovou a náhodnou složku.  

 
           (1.40)  

Typ regresní funkce určíme z grafu časové řady, nebo na základě ekonomického 

trendu. 

1.4.5 Metoda klouzavých průměrů 

Pokud trend mění v čase svůj charakter a nemůžeme pro něj použít vhodnou 

matematickou funkci, použijeme jednu z metod klouzavých průměrů.  

 

Jako příklad dále rozeberu metodu, kterou ve své publikaci uvádí docent Kropáč 

(2009) „Prvními pěti sousedními hodnotami časové řady proložíme polynom třetího 

stupně, jehož pomocí určíme vyrovnané jednak první dvě, jednak prostřední hodnotu 

této pětice. Poté se posuneme na časové ose o jeden časový interval doprava k další 

pětici hodnot časové řady, kterou proložíme novým polynomem třetího stupně a určíme 

její vyrovnanou prostřední hodnotu. Tímto způsobem se posouváme podél časové osy 

tak dlouho, dokud nedojdeme k poslední pětici hodnot, u níž polynom třetího stupně 

určíme vyrovnanou jednak prostřední, jednak poslední dvě hodnoty této pětice. 

Výsledkem této metody je vyrovnání zadaných hodnot časové řady, z něhož se někdy 

dá usoudit na její trend“ 
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1.4.6 Trendové funkce 

1.4.6.1 Lineární trend 

Lineární trend je nejpoužívanější typ trendové funkce. Můžeme jej použít 

pokaždé, když chceme určit základní vývoj časové řady. 

 
            (1.41)  

Protože je funkce z hlediska parametrů lineární použijeme metodu nejmenších 

čtverců (HINDLS, a další, 2007 str. 257). 

 

1.4.6.2 Parabolický trend 

K odhadu parametrů se také používá metoda nejmenších čtverců 

(HINDLS, a další, 2007 str. 262). 

 

              
   (1.42)  

1.4.6.3 Exponenciální trend 

Tento typ trendové funkce není z hlediska parametrů lineární. K odhadu 

parametrů se nejčastěji používají metody linearizující transformace a metody vybraných 

bodů (HINDLS, a další, 2007 str. 266). 

 

        
  (1.43)  

1.4.6.4 Modifikovaný exponenciální trend 

Modifikovaný exponenciální patří mezi funkce, které mají ve vývoji asymptotu. 

Používá se hlavně k modelování trendu s konstantním podílem sousedních diferencí. 

K odhadu parametrů se používají tyto metody: metoda částečných součtů, metoda 

dílčích průměrů a metoda vybraných bodů (HINDLS, a další, 2007 stránky 270 - 275). 

 

         
              (1.44)  

1.4.6.5 Logistický trend 

Logistický trend řadíme mezi funkce s kladnou horní asymptotou a jedním 

inflexním bodem. Této skupině křivek říkáme S-křivky. Ty vymezují na časové ose pět 

vývojově odlišných fází cyklu. Tento trend může například simulovat stádia 
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ekonomické životnosti výrobku.  Logistická trendová funkce není jednoznačně 

definována. Může mít různé tvary např. (HINDLS, a další, 2007 str. 265): 

 

    
 

      
    

 (1.45)  

K odhadu parametrů logistického trendu můžeme použít metodu částečných 

součtů nebo diferenčních odhadů (HINDLS, a další, 2007 stránky 278 - 281). 

 

1.4.6.6 Gompertzova křivka 

I Gompertzova křivka patří do skupiny S-křivek, tato křivka je ale asymetrická. 

Většina jejich hodnot leží za inflexním bodem. Má tvar: (HINDLS, a další, 2007 str. 

283) 

 

       
  

 

 (1.46)  

Odhad parametrů modelu se provádí linearizující logaritmickou transformací, na 

jejímž základu můžeme provést metodu částečných součtů (HINDLS, a další, 2007 str. 

284). 

 

1.5 Microsoft Excel a VBA 

1.5.1 Microsoft Excel 

Microsoft Excel je tabulkový procesor pro operační systém Windows. Je součástí 

balíku Microsoft Office.  Microsoft Excel vychází z modelu klasického papírového 

sešitu se čtverečkovaným papírem.  Každý sešit v Excelu může mít několik listů s až 

4 000 buňkami. Do buňky můžeme zadat text, čísla, datum, rovnice. Vkládat můžeme i 

další objekty jako obrázky, klipart, grafy a textová pole (LASÁK, 2012) 

Některé falší funkce MS Excel:  

1.5.1.1 Grafy  

Excel dokáže vytvářet grafy ze zadaných dat. Lze vybrat ze široké škály typů 

grafů, jako např.: sloupcové, pruhové, spojnicové, výsečové (Microsoft, 2014). 
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1.5.1.2 Souhrny 

Další funkcí Excelu je vytváření souhrnů a celkových součtů ze seznamu 

(Microsoft, 2014). 

Kontingenční tabulka  

Slouží pro přehled velkého množství dat. Umožňují testování statistických 

hypotéz. (LASÁK, 2012) 

1.5.2 VBA 

Visual Basic for aplication je objektově orientovaný programovací jazyk. Je 

upraven pro produkty MS Office. Objekty ve VBA můžeme modifikovat, pomocí čtyř 

hledisek: vlastností, metod, událostí a kolekcí (LASÁK, 2012).  

Abychom mohli s VBA pracovat, je nutné zobrazit si kartu „vývojář“. Tato karta 

zahrnuje například následující akce (Microsoft, 2014): 

 

 Vytváření maker 

 Použití příkazů XML 

 Vytváření aplikací 

 Používání formulářů 

1.5.2.1 Makro 

Makra používáme, pokud chceme zautomatizovat opakovanou úlohu. Makro 

zaznamená všechny kroky k provedení požadované akce. Zaznamenávají se pomocí 

procedur a příkazů (Microsoft, 2014). 

1.5.2.2 Formuláře 

Formuláře se používají pro zpřehlednění zadávání a zobrazení dat na listech. 

Uživatelské formuláře (UserForm) se vytváření pomocí kódu v jazyce VBA. Obsahují 

obvykle alespoň jeden ovládací prvek ActiveX (Microsoft, 2014). 
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Ve formuláři můžeme používat tyto prvky: 

Label – popis 

TextBox – textové pole 

ComboBox – pole se seznamem 

CheckBox – zaškrtávací políčko 

ScrollBar – posuvník a další (LASÁK, 2012). 

 

1.5.2.3 Příkazy VBA 

If, Then, ElseIf, Else – Podmínky, příkazy používané k větvení programu. 

With … End With – Příkaz, který zabrání opakování procedur a tím zrychluje jejich 

zpracování. 

Select case – Příkaz k vykonání požadované akce na základě příslušné hodnoty. 

Cykly For Next – Příkaz k provedení zadaného počtu opakování akce. 

Do … Loop – Po zadání podmínky opakuje příkaz, dokud není podmínka vyhodnocena 

jako True, nebo dokud je vyhodnocena jako True. 

While …Wend – Dokud je podmínka vyhodnocena jako True, opakuje akci. 

Goto – Odskok na zadaný řádek procedury, ve které se příkaz nachází (LASÁK, 2012). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

2.1 Představení podniku 

 

Obrázek 1: Firemní logo (PLATIMO, 2013) 

 

Název: Sdružení Ing. Josef Zigáček a Pavel Zigáček 

Právní forma: Sdružení fyzických osob 

Předmět podnikání: Výroba nástrojů, obchodní činnost 

IČO: 13680391 

DIČ: CZ5504011227 

Sídlo: Prušánky 639, 696 21 

 

Podnik Platimo byl založen roku 1994 za účelem výroby součástek pro pletací 

stroje (platin). Jako právní formu pro společné podnikání si oba podnikatelé zvolili 

sdružení podnikatelů bez právní subjektivity. Od roku 2014 se podle občanského 

zákoníku toto sdružení přejmenovává na společnost (Česko, 2012). Sdružení 

podnikatelů není právnickou osobou, a proto musí vystupovat pod jménem jednoho 

z členů. Platimo tedy není obchodní firmou podniku, pouze názvem sdružení. Za 

závazky sdružení ručí každý z členů nerozdílně celým svým majetkem. Základní kapitál 

není nutné vkládat (CHLEBOUN, 2011).  

Z hlediska velikosti je podnik řazen mezi mikropodniky. V současné době má 5 

zaměstnanců. Podnik nemá definované poslání. Vznikl díky odborným znalostem obou 

majitelů. Jeho cílem je dosahovat zisku výrobní činností. Majitelé dbají na finanční 

stabilitu a dobré jméno u zákazníků a veřejnosti. 
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2.1.1.1 Hlavní činnost podniku 

Hlavní činností podniku je výroba součástek do textilních strojů - platin. Zabývá 

se zejména výrobou do těchto typů pletacích strojů: D3Va, b, c; Dera, Vega Ange a 

další. Dále nabízí  

 práce na střižných strojích 

 práce na střihacích nástrojích pro střihací lisy (razníky) 

 vystřihování (lisování) dílů z plechu 

 vystřihování (lisování) z železné pásky 

Podnik vlastní výrobní halu na kraji obce Prušánky na Jižní Moravě. V této 

budově probíhají všechny výrobní procesy (PLATIMO, 2013). 

2.1.2 Konkurence a trh 

Podnik spolupracuje s třemi skupinami zákazníků. První skupinu tvoří firmy 

vyrábějící pletací stroje. Odebírají velké množství platin do nových strojů. Do druhé 

skupiny se řadí zahraniční společnosti, které také vyrábí součástky do pletacích strojů. 

Poslední skupinou jsou pletařské podniky. Většinou se jedná o malé výrobce, kteří si 

dokupují platiny jako náhradní díly. Jejich odběr je ze všech uvedených skupin 

nejmenší. 

Největší potenciál vidí podnik v zahraničním trhu. V současné době exportuje své 

výrobky do těchto států:  

 Německo  

 Polsko 

 Rusko 

V budoucnu by se chtěl podnik dostat také na italský trh.  

Podnik se zaměřuje na velice úzký strojírenský sortiment. V České republice nemá 

téměř žádné konkurenty (PLATIMO, 2013).  
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2.2 Analýza ukazatelů 

V následující kapitole bude provedena finanční analýza podniku na základě 

vybraných ukazatelů. K výpočtům jsou použity hodnoty z účetních výkazů podniku za 

období 2004-2013. Společnost vede podvojné účetnictví v souladu se Zákonem č. 

563/1991 Sb., O účetnictví. Data z roku 2014 zatím nejsou k dispozici. Všechny 

výpočty byly provedeny pomocí programu Microsoft Excel. 

2.2.1 Absolutní ukazatele 

Analýza absolutních ukazatelů zobrazuje hodnoty stavových a tokových položek 

k určitému datu. Slouží jako podklad k dalším analýzám. Pro horizontální a vertikální 

analýzu jsem použila data z rozvahy z období 2009 – 2013. 

2.2.2 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Horizontální analýza sleduje změny jednotlivých položek za vybrané časové 

období. Její výsledky mohou být zavádějící, protože neurčuje, z jakých důvodů změny 

nastaly. Je důležité ji sledovat v delším časovém období. 

Tabulka 1: Rozvaha 2009-2013 (zdroj: vlastní zpracování) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 7281258 7046523 6705907 5959901 6091072 

Dlouhodobý majetek 3122538 3174533 3438055 3617966 3547918 

Oběžná aktiva   4157431 3864912 3266831 2341306 2543153 

Časové rozlišení 1288,8 7077,8 1021,3 628 0 

PASIVA CELKEM 7281258 7046523 6705907 5959901 6091072 

Vlastní kapitál  4439238 5045025 4375918 4906408 4244396 

Cizí zdroje 0 0 2000 14161,9 29635 

Časové rozlišení  7281258 7046523 6705907 5959901 6091072 

Tabulka 1 zobrazuje souhrnné data rozvahy za období 2009 – 2013. Pro 

zpřehlednění jsou použity pouze souhrny položek aktiv a pasiv. Tyto hodnoty jsem 

použila jako podklad pro horizontální analýzu v tabulce 2.  
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Tabulka 2: Horizontální analýza rozvahy 2009-2013 (zdroj: vlastní zpracování) 

 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

AKTIVA 
= 

PASIVA 
-234735 -3% -340616 -5% -746006 -11% 131170,8 2% 

DM 51995,31 2% 263521,4 8% 179911,6 5% -70047,9 -2% 

OA   -292519 -7% -598081 -15% -925525 -28% 201846,7 9% 

Časové 
rozlišení 

5789 449% -6056,5 -86% -393,3 -39% -628 -100% 

Vlastní 
kapitál  

605787,6 14% -669108 -13% 530490,1 12% -662012 -13% 

Cizí zdroje -840522 -30% 326491,5 16% -1288658 -55% 787844,7 76% 

Časové 
rozlišení  

0 0% 2000 0% 12161,9 608% 15473,1 109% 

V tabulce 2 jsou zapsány hodnoty horizontální analýzy za období 2009-2013. 

Hodnoty aktiv a pasiv jsou shodné, proto jsou uvedeny společně v prvním řádku. Do 

roku 2012 jejich hodnota klesala. V roce 2013 došlo k  mírnému růstu. Hodnota 

vlastního kapitálu střídavě rostla a klesala. V posledním roce byla jeho hodnota nejnižší. 

 

Graf 1: Horizontální analýza rozvahy v letech 2009-2013 (zdroj: vlastní zpracování) 

Graf 1 zobrazuje hodnoty vybraných položek majetku a zdrojů v letech 2009 až 

2013. Celkový pokles se u aktiv projevil zejména u oběžného majetku. Dlouhodobý 

majetek v prvních letech dokonce mírně rostl. Můžeme také vidět, že hodnota vlastních 



 

34 

 

zdrojů je mnohem vyšší než hodnota cizích zdrojů. Rozdíl mezi nimi se v průběhu let 

ještě zvětšoval. 

2.2.3 Vertikální analýza 

Vertikální analýza posuzuje strukturu aktiv a pasiv. Vyčísluje procentuální podíl 

jednotlivých položek na celku. K analýze byly použity data zpracované v tabulce 1. 

Tabulka 3: Vertikální analýza aktiv 2009-2013 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 43% 45% 51% 61% 58% 

Dlouhodobý nehmotný majetek  0% 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobý hmotný majetek 43% 45% 51% 61% 58% 

Dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 

Oběžná aktiva   57% 55% 49% 39% 42% 

Zásoby 23% 25% 29% 30% 26% 

Dlouhodobé pohledávky 0% 0% 0% 0% 0% 

Krátkodobé pohledávky 15% 10% 14% 4% 4% 

Krátkodobý finanční majetek 20% 20% 6% 5% 11% 

Časové rozlišení 0,018% 0,100% 0,015% 0,011% 0% 

Tabulka 3 zobrazuje vertikální analýzu aktiv. V letech 2009 – 2013 podnik 

nevlastnil žádný dlouhodobý nehmotný nebo finanční majetek. Dlouhodobá a oběžná 

aktiva jsou rozložena rovnoměrně. Do roku 2010 byla oběžná aktiva mírně v převaze.  

 

Graf 2: Vertikální analýza aktiv pro rok 2013 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Vertikální analýza pasiv 

V Tabulce 5 vidíme procentuální strukturu pasiv za období 2009 – 2013. 

Tabulka 4: Vertikální analýza pasiv 2009-2013 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál  75% 81% 64% 91% 74% 

Základní kapitál 61% 64% 58% 72% 60% 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 14% 17% 6% 20% 14% 

Cizí zdroje 25% 19% 33% 8% 26% 

Rezervy 0% 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobé závazky 0% 0% 0% 0% 0% 

Krátkodobé závazky 25% 19% 33% 8% 26% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0% 0% 0% 0% 0% 

Časové rozlišení  0% 0% 0,028% 0,231% 0,411% 

Podnik se snaží o finanční stabilitu a soběstačnost, proto využívá hlavně vlastní 

kapitál. Za celé sledované období tvořil podnik zisk a hodnota vlastního kapitálu 

neklesla pod 60% z celkové hodnoty pasiv. Výsledek hospodaření se kromě roku 2011 

držel nad 14%. Podnik netvoří rezervy, nemá žádné dlouhodobé závazky ani krátkodobé 

bankovní úvěry. Hodnota časového rozlišení je rovna nebo blízká nule. 

 

Graf 3: Vertikální analýza pasiv pro rok 2013 (zdroj: vlastní zpracování) 

Na Grafu 3 vidíme rozložení pasiv v roce 2013. Vlastní kapitál tvořil 70% 

celkových pasiv. 
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2.2.4 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele se počítají jako rozdíl vybrané položky aktiv a vybrané 

položky pasiv. Patří k základním ukazatelům finanční analýzy. Využívají se k řízení 

oběžných aktiv. Tabulka 6 zobrazuje vypočtené hodnoty rozdílových ukazatelů za 

období 2004 – 2013. Ukazatel čistých pohotových prostředků není uveden, protože 

v poskytnutých podnikových výkazech nebyla uvedena výše okamžitě splatných závazků. 

Tabulka 5: Rozdílové ukazatele (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel ČPK ČPM 

2004 3 156 056 Kč 2 199 343 Kč 

2005 3 557 192 Kč 2 428 982 Kč 

2006 4 315 660 Kč 3 210 019 Kč 

2007 3 504 581 Kč 1 950 987 Kč 

2008 3 071 992 Kč 1 855 905 Kč 

2009 3 845 579 Kč 2 200 361 Kč 

2010 3 636 560 Kč 1 895 523 Kč 

2011 3 055 077 Kč 1 103 791 Kč 

2012 2 142 469 Kč 329 287 Kč 

2013 1 877 212 Kč 286 962 Kč 

Hodnoty ukazatele čistého pracovního kapitálu (ČPK) byly do roku 2011 poměrně 

stabilní a drželi se nad třemi miliony. Nejvíce volných prostředků měl podnik v roce 

2006, nejméně v roce 2013. Od roku 2009 hodnoty ČPK klesají. Čistý peněžní majetek 

(někdy také peněžně pohledávkový fond) v prvních třech letech rostl. V roce 2007 klesl 

téměř na polovinu. V období 2007 až 2011 se jeho hodnoty drželi mezi 1-2 miliony. 

V dalším roce klesly na 329 tisíc a od té doby klesají.  

V Tabulce 7 jsou zapsány základní charakteristiky ukazatele ČPK. Hodnoty 

tohoto ukazatele jsou vyrovnány regresní přímkou, jejíž tvar je následující: 

                   

Dále v této tabulce vidíme, že většinu období hodnota ČPK rostla. Hodnoty první 

diference se pohybují v širokém rozmezí. Největší růst nastal v roce 2009, celkem 

773 tis., největší propad v roce 2011, celkem -912 tis.  
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Tabulka 6: Základní charakteristiky čistého pracovního kapitálu (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Ukazatel ČPK x První diference Koeficient růstu Vyrovnané hodnoty 

2004 3 156 056 Kč 1 
  

3 940 221 

2005 3 557 192 Kč 2 401 136 1,127 3 779 336 

2006 4 315 660 Kč 3 758 468 1,213 3 618 451 

2007 3 504 581 Kč 4 -811 079 0,812 3 457 566 

2008 3 071 992 Kč 5 -432 589 0,877 3 296 680 

2009 3 845 579 Kč 6 773 587 1,252 3 135 795 

2010 3 636 560 Kč 7 -209 020 0,946 2 974 910 

2011 3 055 077 Kč 8 -581 483 0,840 2 814 025 

2012 2 142 469 Kč 9 -912 608 0,701 2 653 140 

2013 1 877 212 Kč 10 -265 257 0,876 2 492 255 

2014 
 

11     2 331 370 

Průměr 3 216 238 Kč 
 

559 252 0,944 
 

Hodnoty ČPK průměrně ročně vzrostly o 559 252Kč. Průměrný koeficient růstu je 

0,94, to znamená, že hodnoty klesly průměrně o 6% ročně. V posledním sloupci 

Tabulky 7 vidíme vyrovnané hodnoty ukazatele ČPK. Predikce pro rok 2014 je 

2 331 370 Kč, ale hodnoty v posledním měřeném roce jsou o téměř 500 tisíc nižší. 

Pokud bude hodnota ČPK klesat, bude její reálná hodnota mnohem nižší, než určila 

predikce. Regresní přímka ukazatele ČPK je zobrazena v Grafu 4 Vidíme zde, že má 

klesající tvar. Reálné hodnoty v posledních letech klesaly rychleji než trend. V roce 

2013 se klesání zpomalilo. 

 

Graf 4: Regresní přímka pro ČPK (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.2.5 Poměrové ukazatele 

V následující části provedu výpočet některých poměrových ukazatelů. Zaměřím 

se na ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 

2.2.6 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou založeny na poměřování zisku s výší zdrojů, 

vynaložených k jeho dosažení. Ukazují tedy, jak se naše vložené zdroje zhodnocují a 

pomáhají nám tak při jejich řízení.  

V Tabulce 8 jsou uvedeny výpočty rentability vloženého kapitálu (ROI), 

rentability celkových aktiv (ROA) a rentability tržeb (ROS) za období 2004 až 2013. 

Tabulka 7: Ukazatele rentability (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Rentabilita 
vloženého 
kapitálu 

Rentabilita 
celkových aktiv 

Rentabilita 
vlastního jmění 

Rentabilita tržeb 

2004 28% 27% 7% 38% 

2005 24% 24% 5% 32% 

2006 22% 22% 3% 32% 

2007 22% 22% 3% 27% 

2008 5% 4% 3% 11% 

2009 16% 15% 2% 30% 

2010 20% 19% 1% 42% 

2011 5% 4% 1% 19% 

2012 12% 12% 1% 46% 

2013 11% 10% 1% 36% 

Ukazatele ROI a ROA měly ve sledovaném období podobný průběh a nelišily se o 

víc než jedno procento. V prvních letech byly tyto ukazatele na vysoké úrovni a pomalu 

klesaly. Následoval prudký pokles v roce 2008 a 2011, kdy byly oba ukazatele na svém 

minimu 5% a 4%. Doporučená minimální hodnota ukazatele ROI je 12% a ROA 8%. 

V posledním roce kles ukazatel ROI pod doporučenou hodnotou, ukazatel ROA také 

klesl, ale zůstal nad 8%. Ukazatel ROE po celé období pomalu klesal. V posledních 

letech se držel na 1%. To znamená, že zisk podniku tvoří pouze 1% z celkových 

vlastních zdrojů. Ukazatel ROS měl v daném období dramatičtější průběh. I když 
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v prvních pěti letech klesal, po celé období vykazoval vysoké hodnoty. Minimální 

doporučená hodnota je 6%. Minimální reálná hodnota ukazatele byla 10%. V roce 2012 

dosáhla hodnota ROS dokonce 46%. 

 

Graf 5: Ukazatele rentability (zdroj:vlastní zpracování) 

Základní charakteristiky ukazatele ROS jsou zapsány v Tabulce 9. Jeho hodnoty 

jsou vyrovnány regresní přímkou ve tvaru: 

                  

 

Tabulka 8: Základní charakteristiky ukazatele ROS (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel x Rentabilita tržeb První diference Koeficient růstu 
Vyrovnané 

hodnoty 

2004 1 0,38     0,31 

2005 2 0,32 -0,06 0,83 0,30 

2006 3 0,32 0,00 1,00 0,29 

2007 4 0,27 -0,04 0,87 0,29 

2008 5 0,11 -0,17 0,40 0,28 

2009 6 0,30 0,19 2,78 0,27 

2010 7 0,42 0,11 1,37 0,26 

2011 8 0,19 -0,22 0,46 0,26 

2012 9 0,46 0,27 2,37 0,25 

2013 10 0,36 -0,10 0,79 0,24 

2014 11       0,23 

Průměr: 0,31 0,31 0,08 
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Průměrná hodnota rentability tržeb je 31%. Ze sloupce prvních diferencí je vidět, 

jak hodnoty střídavě rostly a klesaly. Průměrný roční růst ukazatele ROS je 31%. 

V posledním sloupci Tabulky 9 jsou uvedeny vyrovnané hodnoty tohoto ukazatele.  

 

Graf 6: Regresní přímka ukazatele ROS (zdroj:vlastní zpracování) 

Predikce ukazatele ROS pro rok 2014 je 23%. Jak vidíme v Grafu 6, hodnota ROS 

byla v roce 2013 vyšší, ale klesla o 10%. Dá se předpokládat, že v následujícím roce 

hodnota ještě klesne a přiblíží se regresní přímce. Vzhledem k nejednoznačnému vývoji 

tohoto ukazatele může dojít i k mírnému růstu. 

2.2.7 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity poměřují oběžná aktiva s krátkodobými závazky. Jejich cílem 

je určit jak rychle jsme schopni splatit své krátkodobé dluhy. V Tabulce 10 jsou 

vypočítány hodnoty okamžité, pohotové a běžné likvidity podniku za roky 2004 až 

2013. 
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Tabulka 9: Ukazatele likvidity (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel Okamžitá likvidita Pohotová likvidita Běžná likvidita 

2004 0,56 0,98 1,37 

2005 0,61 0,83 1,20 

2006 0,61 0,92 1,22 

2007 0,24 0,71 1,27 

2008 0,16 0,65 0,98 

2009 0,51 0,88 1,46 

2010 0,71 1,06 1,93 

2011 0,16 0,57 1,40 

2012 0,26 0,51 2,25 

2013 0,38 0,52 1,39 

V prvním sloupci Tabulky 10 vidíme hodnoty okamžité likvidity. Tento ukazatel 

by se měl držet v rozmezí 0,2 až 0,5. V prvních třech letech se ukazatel držel nad touto 

hranicí. Pod minimální hranici se ukazatel dostal v roce 2011. Ukazatel pohotové 

likvidity po většinu období rostl. Svého maxima dosáhl v roce 2010, kdy jeho hodnota 

byla 0,6. Jeho hodnoty následně klesly a v roce 2013 zůstali pod doporučeným 

rozmezím 0,7 až 1,2. Ukazatel běžné likvidity by se měl pohybovat mezi hodnotami 1,5 

až 2,5. V tomto rozmezí se ukazatel nacházel pouze v letech 2010 a 2012.  

 

Graf 7: Ukazatele likvidity (zdroj: vlastní zpracování) 

Pro hodnoty běžné likvidity jsou v Tabulce 11 vypočítány základní 

charakteristiky. Hodnoty byly vyrovnány regresní přímkou ve tvaru: 
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Tabulka 10: Základní charakteristiky ukazatele běžné likvidity (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Ukazatel x Běžná likvidita První diference Koeficient růstu Vyrovnané hodnoty 

2004 1 1,37     1,39 

2005 2 1,20 -0,18 0,87 1,37 

2006 3 1,22 0,02 1,02 1,36 

2007 4 1,27 0,05 1,05 1,34 

2008 5 0,98 -0,29 0,77 1,32 

2009 6 1,46 0,48 1,49 1,30 

2010 7 1,93 0,47 1,32 1,28 

2011 8 1,40 -0,53 0,73 1,27 

2012 9 2,25 0,85 1,61 1,25 

2013 10 1,39 -0,86 0,62 1,23 

2014 11       1,21 

Průměr: 1,46 0,31 1,00 
 

Průměrná hodnota běžné likvidity podniku je 1,45, nachází se tedy těsně pod 

doporučenou hodnotou. Po většinu období ukazatel rostl, pouze třikrát došlo k poklesu. 

Průměrný koeficient růstu je 1, což by znamenalo, že se hodnoty ve sledovaném období 

nezměnily. 

 

Graf 8: Regresní přímka běžné likvidity (zdroj:vlastní zpracování) 

Predikce pro rok 2014 je 1,67. Jak můžeme vidět na Grafu 8, v roce 2013 reálné 

hodnoty běžné likvidity klesly a nacházely se pod trendem. Dá se tedy očekávat, že 

mírně klesnou i v následujícím roce. 
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2.2.8 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity poskytují důležité informace pro řízení aktiv. Díky nim 

získáme informaci o tom, kolikrát se majetek během roku obrátí a jak dlouho byl vázán 

v podniku. 

Tabulka 11: Ukazatele aktivity (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel 
Obrat 

celkových 
aktiv 

Obrat zásob 
Doba obratu 

 zásob  
(v dnech) 

Doba obratu 
pohledávek 

(v dnech) 

Doba obratu 
Závazků 

(v dnech) 

2004 0,7 3,8 95 103 17 

2005 0,8 4,2 86 51 11 

2006 0,7 5,0 72 75 13 

2007 0,8 3,5 102 85 10 

2008 0,4 2,1 169 247 14 

2009 0,5 2,2 166 107 21 

2010 0,5 1,9 194 79 10 

2011 0,2 0,8 460 222 20 

2012 0,3 0,9 417 58 2 

2013 0,3 1,0 348 57 2 

Obrat celkových aktiv by obecně neměl klesnout pod hodnotu 1,6. Pro podnik 

Platimo ale tato hodnota není tak úplně směrodatná. Podnik vlastní hodně 

dlouhodobého majetku, který nutně potřebuje k provozu. Také musí udržovat stálé 

zásoby, které zvyšují hodnotu jeho oběžného majetku. V tabulce 12 vidíme, že obrat 

celkových aktiv dosáhl maximálně hodnoty 0,8. Doba obratu zásob podniku Platimo by 

měla být menší než 120. Do roku 2011 se její hodnoty drží v přiměřených mezích. 

V roce 2012 a 2013 tato hodnota nebezpečně roste. Podniku se nedaří vyprodat některé 

své zásoby. Doba obratu pohledávek by neměla překročit 90 dní. V některých letech 

byla tato hodnota více než dvojnásobná. V roce 2012 a 2013 je v normě. Doba obratu 

závazků je mnohem nižší, než je obvyklé. Podnik své závazky hradí do 14 dní. 

Na Grafu 9 vidíme křivku obratu celkových aktiv a obratu zásob. Obrat celkových 

aktiv kolísal kolem hodnoty 0,5. Výjimkou je rok 2011, kdy tato hodnota třiapůlkrát 

vzrostla. Obrat zásob prudce vzrostl v roce 2006 a významný růst můžeme vidět i v roce 

2011. V ostatních letech ukazatel klesal. Svého minima dosáhl v roce 2013. 
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Graf 9: Ukazatele aktivity (zdroj: vlastní zpracování) 

 
Graf 10: Doby obratu (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel obratu zásob je vyrovnán regresní přímkou ve tvaru: 

                 

Vyrovnané hodnoty jsou zapsány v Tabulce 13, kde jsou také uvedeny základní 

charakteristiky tohoto ukazatele. 

Tabulka 12: Základní charakteristiky ukazatele obratu zásob (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Ukazatel x Obrat zásob První diference Koeficient růstu Vyrovnané hodnoty 

2004 1 3,80     4,43 

2005 2 4,21 0,41 1,11 3,92 

2006 3 4,98 0,78 1,19 3,42 

2007 4 3,54 -1,45 0,71 2,91 

2008 5 2,13 -1,40 0,60 2,41 

2009 6 2,17 0,04 1,02 1,90 

2010 7 1,86 -0,31 0,86 1,40 

2011 8 0,78 -1,08 0,42 0,90 

2012 9 0,86 0,08 1,10 0,39 

2013 10 1,03 0,17 1,20 -0,11 

2014 11       -0,62 

Průměr: 2,55 0,54 0,87 
 

Průměrný obrat zásob je 2,55, to znamená, že jsou zásoby více než dvaapůlkrát 

ročně přeměny v hotovost a znovu naskladněny. Průměrně tato hodnota ročně klesne o 

13%. Predikce pro rok 2014 je -0,6, ale hodnota z roku 2013 je mnohem vyšší a 

dokonce roste, takže se dá očekávat mírný růst i v dalších letech.V Grafu 11 vidíme 
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reálné hodnoty obratu zásob a hodnoty vyrovnané regresní přímkou. V posledních dvou 

letech se obrat zásob snižoval, proto můžeme předpokládat, že v roce 2014 bude obrat 

zásob nižší než predikce. 

 

Graf 11: Regresní přímka obratu zásob (zdroj: vlastní zpracování) 

2.2.9 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti určují míru úvěrového zatížení podniku. Podnik se vždy snažil o 

finanční stabilitu a samostatnost. Kromě roku 2004 se hodnota celkového zadlužení 

vždy držela pod 50%, což znamená, že podnik dává předost financování z vlastních 

zdrojů. Koeficient samofinancování, který je dodatkem k ukazateli celkové 

zadluženosti, se po celé období drží nad 40%, takže je podnik schopen hradit si své 

potřeby z vlastních zdrojů.  

Tabulka 13: Ukazatele zadluženosti (zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel Celková zadluženost Koeficient samofinancování 

2004 47% 53% 

2005 49% 51% 

2006 56% 54% 

2007 41% 59% 

2008 54% 46% 

2009 39% 61% 

2010 28% 72% 

2011 35% 65% 

2012 17% 83% 

2013 30% 70% 
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Hodnoty celkové zadluženosti jsem vyrovnala regresní přímkou ve tvaru:  

                 

Na základě tohoto vzorečku jsem vypočítala predikci pro rok 2014. Celková 

zadluženost by v tomto období měla klesnout na necelých 8%. To také znamená, že 

koeficient samofinancování by měl vzrůst na 92%. Reálné hodnoty z posledních let se 

ale pohybují výš, a proto můžeme očekávat vyšší hodnoty. 

Tabulka 14: Základní charakteristiky ukazatele celkové zadluženosti (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Ukazatel x Celková zadluženost První diference Koeficient růstu Vyrovnané hodnoty 

2004 1 47,39     57,28 

2005 2 49,34 1,96 1,04 52,34 

2006 3 56,43 7,08 1,14 47,39 

2007 4 40,60 -15,82 0,72 42,45 

2008 5 54,49 13,89 1,34 37,50 

2009 6 39,03 -15,46 0,72 32,56 

2010 7 28,40 -10,63 0,73 27,61 

2011 8 34,72 6,31 1,22 22,66 

2012 9 17,44 -17,28 0,50 17,72 

2013 10 29,83 12,39 1,71 12,77 

2014 11       7,83 

Průměr: 39,90 8,58 0,95 
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Regresní přímka, zobrazená v Grafu 12, je klesající. Tento trend ukazuje, že 

podnik stále více využívá své vlastní zdroje. 

 

Graf 12: Regresní přímka celkové zadluženosti (zdroj:vlastní zpracování) 

 

2.2.10 Soustavy ukazatelů 

Soustavy ukazatelů se používají k diagnostice finanční situace podniku a 

k predikci dalšího vývoje. V následující části jsou propočítány dva bankrotní 

(predikční) indexy.  

2.2.11 Altmanův index finančního zdraví 

Princip Altmanova indexu je ten, že na základě několika poměrových ukazatelů 

vypočítáme jedinou hodnotu (Z-skóre), podle které můžeme usuzovat o dalším vývoji 

podniku. K výpočtu jsem použila Altmanův index z roku 1983, který je vhodný i pro 

Českou republiku. 

                                                     

Vypočítané hodnoty jsou zaznamenány v Tabulce 16. V posledním sloupci 

tabulky je uvedeno hodnocení vypočítaného Z-skóre. 
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Tabulka 15: Altmanův index (zdroj: vlastní zpracování) 

Altmanův index : Z =  0,717 A + 0,847 B + 3,107 C + 0,420 D + 0,998 E 
Ukazatel A B C D E Z -skóre Hodnocení 

2004 0,042 0,432 0,266 0,543 0,700 2,149 Šedá zóna 

2005 0,024 0,469 0,239 0,539 0,755 2,137 Šedá zóna 

2006 0,121 0,444 0,220 0,556 0,696 2,073 Šedá zóna 

2007 0,000 0,406 0,223 0,910 0,811 2,227 Šedá zóna 

2008 0,078 0,467 0,042 0,754 0,386 1,285 Šedá zóna 

2009 0,043 0,347 0,148 1,183 0,491 1,771 Šedá zóna 

2010 0,032 0,252 0,192 1,846 0,460 2,066 Šedá zóna 

2011 0,032 0,316 0,044 1,753 0,228 1,390 Šedá zóna 

2012 0,033 0,141 0,120 4,030 0,262 2,472 Šedá zóna 

2013 0,042 0,432 0,266 0,543 0,700 2,149 Šedá zóna 

Pro vyhodnocení situace podniku byla použita následující kritéria: 

Z > 2,9 = dobrý finanční vývoj 

1,2 < Z < 2,9 = šedá zóna nevyhraněných výsledků 

Z < 1,2 = ohrožení vážnými finančními problémy (SEDLÁČEK, 2007). 

Jak můžeme vidět v posledním sloupci, podnik po celé období nacházel v šedé 

zóně. Do roku 2007 byla hodnota alespoň větší než 2, ale v roce 2008 padla až na 1,285. 

Nejlepší hodnocení podnik získal v roce 2012, v roce 2013 hodnota mírně klesla na 

2,149. 
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Graf 13: Altmanův index (zdroj: vlastní zpracování) 

Z-skóre je vyrovnáno regresní přímkou tohoto tvaru: 

                 

Vyrovnané hodnoty a základní charakteristiky Altmanova indexu jsou uvedeny 

v Tabulce 17. 

Tabulka 16: Základní charakteristiky pro Altmanův index (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Ukazatel x Z -skóre První diference Koeficient růstu n 

2004 1 2,149     2,262 

2005 2 2,137 -0,012 0,994 2,139 

2006 3 2,073 -0,064 0,970 2,016 

2007 4 2,227 0,154 1,074 1,892 

2008 5 1,285 -0,942 0,577 1,769 

2009 6 1,771 0,486 1,378 1,646 

2010 7 2,066 0,295 1,166 1,523 

2011 8 1,390 -0,676 0,673 1,399 

2012 9 2,472 1,082 1,778 1,276 

2013 10 1,654 -0,818 0,669 1,153 

2014 11   
  

1,030 

Průměr:  1,925 0,423 0,971 
 

Průměrná hodnota Altmanova indexu je 1,925. Přestože průměrný koeficient růstu 

ukazuje 3% roční pokles, regresní přímka má klesající tvar.  

Predikce pro rok 2014 je 1,030. To je méně než v roce 2013, kdy hodnota klesla 

o 0,818. Dá se očekávat, že v dalším roce hodnota klesne a bude tedy pod trendem. 



 

50 

 

  
Graf 14: Altmanův index vyrovnaný regresní přímkou (zdroj: vlastní zpracování) 

2.2.12 Index IN05 

Pro porovnání bude vypočítán také český bankrotní index IN05 manželů 

Neumaierových. Tento index byl zkonstruován na míru českým tržním podmínkám, 

proto by jeho výsledek měl být přesnější. 

                                                  

Pro hodnotu B = ebit/nákladové úroky, jsem musela nastavit maximální 

hodnotu 9. Podnik totiž v daném období nemá žádné nákladové úroky, nebo jen velice 

malé a tato hodnota by byla příliš vysoká. 

Index IN05 

Ukazatel Index IN Hodnocení 

2004 1,609 Dobrý vývoj 

2005 1,489 Šedá zóna 

2006 1,359 Šedá zóna 

2007 1,496 Šedá zóna 

2008 0,573 Ohrožení 

2009 1,160 Šedá zóna 

2010 1,492 Šedá zóna 

2011 0,730 Ohrožení 

2012 1,479 Šedá zóna 

2013 1,008 Šedá zóna 

Tabulka 17: Index IN05 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Pro vyhodnocení situace podniku byla použita následující kritéria: 

Z > 1,6 = dobrý finanční vývoj 

0,9 < Z < 1,6 = šedá zóna nevyhraněných výsledků 

Z < 0,9 = ohrožení vážnými finančními problémy (SEDLÁČEK, 2007). 

Jak můžeme vidět v Tabulce 18, výsledky indexu IN05 jsou pestřejší než 

výsledky Altmanova indexu. Podle hodnocení indexu IN05 si podnik vedl dobře pouze 

v roce 2004. V letech 2008 a 2011 byl podnik dokonce ve vážném ohrožení. Po většinu 

doby se ale nacházel v nevyhraněné šedé zóně. 

Oba zmíněné bankrotní indexy hodnotily finanční situaci podniku jako nejasnou 

až nepříznivou. Pokud bude tento trend v podniku pokračovat, může se brzo dostat do 

finančních potíží. 

 

Graf 15: Index IN (vlastní zpracování) 

.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole představím svou aplikaci pro finanční analýzu sestavenou 

v prostředí Microsoft Office Excel 2007. Dále bude zhodnocen stav podniku na základě 

provedené analýzy finančních ukazatelů. 

3.1 Návrh programu 

V rámci zadání bakalářské práce, jsem navrhla vlastní program pro finanční 

analýzu podniku. Snahou bylo vytvořit aplikaci, která poskytne všechny potřebné 

informace a zároveň bude přehledná a jednoduchá. Podnik v této době nepoužívá 

žádnou aplikaci pro finanční analýzu, takže muže nyní získat lepší pohled na svou 

finanční situaci. 

Po zapnutí programu se na prvním listu zobrazí hlavní nabídka (Obrázek 2). Tato 

strana je jednoduchá, obsahuje pouze nadpis a několik tlačítek, které slouží 

k přesměrování na další listy.  

 

V aplikaci je celkem devět listů, které se jmenují podle jejich obsahu:  Hlavní, 

Rozvaha, Náklady, Výnosy, Absolutní, Rozdílové, Poměrové a Soustavy.  

 

Obrázek 2: Hlavní nabídka programu (zdroj: vlastní zpracování) 
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Listy finanční analýzy (listy Absolutní, Rozdílové, Poměrové a Soustavy) 

obsahují některé společné prvky, které zde budou více přiblíženy. 

 

Tabulka zdrojových dat účetních výkazů, propojená s příslušným listem výkazu 

(Obrázek 3). 

 

Obrázek 3: Tabulka zdrojových dat (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka pro výpočet ukazatele, která slouží jako rámec pro zobrazení vypočítaných 

dat vybraných ukazatelů (Obrázek 4).  

 
Obrázek 4: Tabulka pro výpočet ukazatele (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka pro výpočet základních charakteristik a výpočet trendu, která zobrazuje 

data statistické analýzy na základě vybraného ukazatele a zvolené metody pro 

vypočítání trendu (Obrázek 6). Tlačítka pro výběr trendové funkce. K výběru je zde 

regresní přímka, logistický trend, modifikovaný exponenciální trend, a Gompertzova 

křivka. 
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Obrázek 5: Výpočet trendu a statistické analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf pro zobrazení vývoje reálných hodnot ukazatelů a graf zobrazující reálné 

hodnoty a trend vybraného ukazatele.  

 

Obrázek 6: Grafy reálných hodnot a trendu (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tlačítko „Hlavní strana“, které smaže všechna vypočítaná data a přesměruje uživatele 

na první list.  

 

Obrázek 7: Tlačítko "Hlavní strana"(zdroj: vlastní zpracování) 
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Listy Rozvaha, Náklady a Výnosy obsahují tabulky s daty účetních výkazů. 

Každý tento list má v pravém horním rohu tlačítko pro přesun zpět na hlavní nabídku. 

V tabulkách jsou kromě prostých dat také vzorce pro souhrny položek patřících do 

jedné kategorie. Pokud tedy například změníme hodnotu materiálu na skladě, ostatní 

související položky se dopočítají.  

 

Obrázek 8: Tabulka rozvahy (zdroj: vlastní zpracování) 

List Absolutní slouží k horizontální a vertikální analýze. Na tomto listě se 

nachází tabulka Rozvahy za období 2004 - 2013, graf a dva rozhodovací prvky typu 

optionbutton(přepínač). Ty slouží k volbě mezi vypočtení horizontální nebo vertikální 

analýzy. Pokud je zvolena horizontální analýza, tabulka rozvahy se rozšíří o sloupce 

obsahující absolutní rozdíly položek rozvahy za každé dvě bezprostředně následující 

období. Vypočtená data se zobrazí v sloupcovém grafu nad tabulkou. Při volbě 

vertikální analýzy se nejprve objeví prvek combobox. Ten slouží k výběru roku, který 

chceme analyzovat. Poté co je zvolen rok, zobrazí se vedle tabulky rozvahy sloupec 

s vypočtenými hodnotami vertikální analýzy za vybraný rok. Data se zobrazí v grafu, 

který se převede na výsečový. 

  

Obrázek 9: Menu listu Absolutní (zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 10: Zobrazení výpočtu a grafu horizontální analýzy (zdroj: vlastní 

zpracování) 

List Rozdílové obsahuje tři přepínače, pro volbu mezi výpočtem čistého 

pracovního kapitálu, čistých pohotových prostředků a čistého peněžního majetku.  

 

Obrázek 11: Výběr rozdílových ukazatelů (zdroj: vlastní zpracování) 

Na listu Poměrové jsou čtyři pole se seznamem typu combobox. Každé pole má 

v sobě seznam ukazatelů příslušné skupiny. V seznamu ukazatelů rentability je možno 

zvolit ukazatele ROI, ROA, ROE a ROS. Seznam ukazatelů likvidity obsahuje ukazatel 

běžné, pohotové a okamžité likvidity. V seznamu ukazatelů aktivity volíme mezi 

obratem celkových aktiv, obratem zásob, dobou obratu zásob, dobou obratu pohledávek 



 

57 

 

a dobou obratu závazků. V posledním seznamu jsou uvedeny ukazatele zadluženosti: 

celková zadluženost, koeficient samofinancování a úrokové krytí. V každém seznamu je 

možnost zvolit všechny ukazatele vybrané skupiny. 

 

Obrázek 12: Výběr poměrového ukazatele 

Poslední list Soustavy je určen k výpočtu Altmanova indexu finančního zdraví a 

Indexu IN05. Mezi těmito indexy je možno volit pomocí přepínače. V tabulce 

vypočítaných hodnot jsou zobrazeny výpočty jednotlivých koeficientů indexu, výsledná 

hodnota indexu a také hodnocení indexu.  

 

Obrázek 13: Výběrové menu a graf listu Soustavy (zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 14: Ukázka výpočtové tabulky pro soustavy ukazatelů (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Všechny výpočty finanční analýzy, jsou naprogramovány v programovacím 

jazyku Visual Basic for Applications. V programu nejsou použity formuláře. Povaha 

programu jejich použití nevyžaduje a uživatel má lepší přehled nad všemi funkcemi. 
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3.2 Zhodnocení analýzy podniku 

V následující kapitole zhodnotím současný stav podniku. Podklady jsou čerpány 

z účetních výkazů a z předešlé finanční a statistické analýzy za období let 2004 až 2013. 

Na vývoj tohoto období měly vliv dva faktory: světová hospodářská krize a pomalý 

útlum činnosti nejvýznamnějšího odběratele podniku. Tento odběratel ukončil svoji 

činnost v roce 2010. Podniku Platimo se prozatím nepodařilo nahradit zisky plynoucí 

z tohoto obchodního vztahu.  

 

3.2.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V této analýze jsem hodnotila stav majetku a závazků podniku v období 2009 až 

2013. Horizontální analýza ukázala, že stav dlouhodobého majetku se za toto období 

příliš nezměnil. Nejvýznamnější část dlouhodobého majetku tvoří výrobní budova 

stroje. V roce 2011 odkoupil podnik přilehlé pozemky. Do nového zařízení podnik 

neinvestoval. Stav oběžných aktiv v prvních letech rostl. První pokles nastal v roce 

2007, hodnoty se pak zvyšovaly do roku 2009 a od roku 2010 klesají. Tyto výkyvy jsou 

způsobené vývojem pohledávek. Do roku 2008 neměl podnik problémy s odbytem. 

V roce 2008 začala poptávka po výrobcích klesat, vlivem nepříznivé situace na trhu. Po 

roce 2008 klesají podniku pohledávky a na skladě se hromadí nevyprodané zásoby. 

Tento stav se mírně zlepšuje do roku 2010, poté se ale opět přichází ke zhoršení. 

Zajímavý pohled přinesla vertikální analýza pasiv. Jednoznačně ukázala, že 

podnik spoléhá hlavně na své vlastní zdroje. To zajistí podniku finanční stabilitu a 

samostatnost, zároveň to ale brzdí její další vývoj. Podnik v celém období tvořil zisk. 

 

3.2.1.2 Rozdílové ukazatele 

Podnik nemá problémy se splácením svých závazků. Jeho pohotové prostředky 

plně postačují k zajištění chodu výroby.  Nicméně rozdílové ukazatele klesají, proto je 

důležité i nadále sledovat jejich vývoj.  

 

3.2.1.3 Poměrové ukazatele 

Také na ukazatele rentability měla značný vliv nepříznivá situace na trhu. 

Kromě krizových let 2008 a 2011 byla rentabilita aktiv a vloženého kapitálu na dobré 

úrovni. Ukazatele ale klesaly zároveň s celkovou výkonností podniku. Rentabilita 
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vlastního jmění byla nízká, ale to je způsobeno tím, že podnik používá hlavně vlastní 

zdroje. Výborně si vedla rentabilita tržeb. Její průměrná hodnota činila 30%. Na základě 

vypočítané predikce by se měl tento ukazatel ještě zvednout. 

U ukazatelů likvidity nejlépe dopadla okamžitá likvidita, jejíž hodnoty se 

většinou pohybovaly v obecně doporučovaném rozmezí. Podnik je tedy schopen platit 

své závazky ihned. Ukazatele běžné a pohotové likvidity si také nevedly špatně, v roce 

2013 ale 2013 pod doporučenými hodnotami. V současné době je podnik schopen své 

závazky splatit z oběžných aktiv. Predikce pro další rok u běžné likvidity ukazuje na 

pozitivní vývoj. 

Dále se podíváme na ukazatele aktivity. Obrat celkový aktiv zpočátku klesal. Od 

roku 2012 se situace začíná mírně zlepšovat. Nízká hodnota obratu aktiv je způsobena 

dlouhodobým majetkem a v posledních letech také nevyprodanými zásobami. To se 

ještě více podepisuje na vývoji obratu zásob, který od roku 2006 drasticky klesl, ale 

v posledních letech se opět mírně zvedá. Obrat zásob podniku platimo je menší než 

bývá obvyklé. Je to dáno tím, že práce na jedné zásilce často trvá déle než jeden měsíc. 

Také toto číslo snižují zásoby, které se kupují v předstihu ve velkém množství. U doby 

obratu pohledávek jsem uvedla, že jejich doba by měla být menší než 90 dní. To je dáno 

délkou trvání výroby a obvyklou dobou splatnosti pohledávek od odběratelů. Doba 

obratu závazků se v posledních letech ustálila na dvou dnech. To je obrovský rozdíl 

oproti době obratu pohledávek. Odběratelé podniku platí průměrně po necelých dvou 

měsících, kdežto podnik hradí své závazky ihned. Takovýmto tempem by se mohl 

dostat do finančních potíží. 

Posledními poměrovými ukazateli byly ukazatele zadluženosti. Ty jednoznačně 

ukázali, že podnik využívá hlavně své vlastní zdroje. V průběhu období 2004 a 2013 

poměr samofinancování ještě rostl a tomu také odpovídal vypočítaný trend. Podnik 

nikdy nevyužil půjček bank ani jiné finanční instituce. 

3.2.1.4 Soustavy ukazatelů 

K odhadu vývoje finanční situace podniku jsem použila Altmanův index 

finančního zdraví a index IN05. Oba tyto indexy hodnotily situaci podniku jako 

nejasnou až nepříznivou. V posledních dvou letech hodnoty vyskočily a zase klesly, je 

tedy těžké předvídat situaci v dalším roce.  
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3.3 Doporučení na zlepšení finanční situace podniku 

Podnik Platimo musel v posledních letech řešit hned několik nepříznivých situací. 

Na výkonu podniku se podepsala ztráta obchodních partnerů, ekonomická krize a taky 

politický vývoj v Evropě. Podnik se několikrát pokusil o inovace a zavedení nové 

výroby, ale jeho hlavním zdrojem byly vždy součástky do pletacích zdrojů. Toto zboží 

má úzký okruh zákazníků a podnik se tak stává zranitelným. Příležitosti ke zlepšení 

finanční situace podniku vidím především ve dvou oblastech, které nyní blíže rozeberu. 

3.3.1.1 Oslovení nových zákazníků 

Podnik nemá žádnou marketingovou strategii. Noví zákazníci se o něm nemají 

kde dozvědět. V rámci rozšíření povědomí by podnik měl uvažovat o těchto bodech: 

 Aktivní hledání nových zákazníků a rozeslání nabídky. 

 Aktualizace katalogu výrobků a jeho rozeslání zákazníkům. 

 Rozšíření a modernizace podnikových webových stránek. 

 Umístění reklamy na webové stránky s příbuznou tématikou, nebo do 

odborných časopisů. 

 

3.3.1.2 Rozšíření nabídky výrobků a služeb 

Velkou příležitost podniku vidím v jeho zdrojích. Konzervativní přístup k cizímu 

kapitálu mu zajistil finanční stabilitu i v době, kdy poptávka klesá. Podnik má ve svém 

majetku a kapitálu nevyužitý potenciál. Rozšíření nabídky by podniku zajistilo větší 

stabilitu. Nemusí se jednat pouze o rozšíření nabídky výroby, ale také služeb. 

V poslední době se čím dál častěji objevuje poptávka po částečném zpracování 

polotovarů a dílčích operacích při výrobě. Tyto služby mohou přinášet dokonce větší 

zisk, protože podnik nemusí investovat do nového materiálu. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zhodnotit vývoj finanční situace podniku Platimo v letech 

2004 až 2013 a navrhnout opatření na zlepšení. K tomuto účelu byl v programovacím 

jazyce VBA sestaven program na výpočet ukazatelů finanční analýzy a analýzy 

časových řad. 

 

První část této práce měla přiblížit některé teoretické východiska dané 

problematiky. Byly zde vysvětleny důležité pojmy z finanční analýzy, regresní analýzy 

a analýzy časových řad. Dále byl popsán programovací jazyk VBA, který je 

programovacím jazykem tabulkového procesoru Microsoft Office Excell.  

V další části je představen podnik Platimo a na základě poznatků z teoretické části 

práce je provedena finanční analýza. Hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou zapsány 

v tabulkách a slovně rozebrány. Pomocí regresní analýzy a časových řad jsou 

vypočítány trendy ukazatelů a je určena predikce vývoje pro rok 2014. Finanční analýza 

uvedená v této části byla provedena ve vlastním navrženém programu. 

V poslední části práce jsou uvedeny vlastní návrhy řešení. Je zde popsán 

vytvořený software pro finanční analýzu. Software obsahuje funkce pro výpočet 

ukazatelů finanční analýzy a statistických metod. Je vytvořen tak, aby poskytoval 

všechny důležité údaje v uživatelsky přívětivém prostředí.  

Podnik Platimo funguje už od roku 1994. Za toto období si prošel růstem i pádem. 

To ostatně ukazuje i finanční analýza. Okolnosti posledních let byly pro podnik velice 

těžké, věřím ale, že bude v následujícím období dobře využívat svůj potenciál a jeho 

výkonnost znovu vzroste. 
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