
 
 

 



 
 

Anotace 

 

Tato práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti „Invia.cz, s. r. o.“. Pro 

hodnocení byly použity metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly východiskem 

pro návrh finančních opatření na následující období. 
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This Bcwork assesses current financial health of the company „Invia.cz, s. r. o.“. The 

evalution was based on results from financial analysis which were Essentials for the 
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vod, cíl práce 

Společností, která se stala objektem mé bakalářské práce je Invia, s. r. o., 

společnost má sídlo v Praze, dále vede pobočky po celé české republice. Hlavním 

smyslem této práce je zpracování finanční analýzy na této společnosti. Společnost 

poskytla veškeré potřebné informace, které nejsou součástí interních záležitostí a 

nespadá na ně obchodní tajemství.  

Cílem mé práce je na základě výsledků z finanční analýzy navrhnout společnosti 

finanční strategii, díky které bude možné zlepšit či zachovat finanční zdraví. V oblasti 

finanční analýzy se nachází mnoho metod, které je možné pro její výpočet použít, dále 

není pevně stanoven postup, předpisy či standardy, je nutné vybrat vhodné ukazatele 

pro její hodnocení. Při řešení budu využívat analýzu poměrových ukazatelů, Altmanův 

index finančního zdraví. Dále zde budu analyzovat prostředí, ve kterém společnost 

působí a také jak dané okolí působí na ni.  

Vybrané ukazatelé mají potřebnou vypovídací schopnost a dále mají vazby na 

ostatní vybrané ukazatele. Nejdůležitější je správná interpretace výsledků. Je nutné se 

také zaměřit na uživatele, kteří budou výsledky využívat, dále je nutná znalost 

nefinačních faktorů, které mohou obsahovat účetní výkazy a dále je nutné pamatovat na 

určité lokální podmínky. 

Výstupy mé bakalářské práce budou návrhy a opatření, které společnost bude 

moci využít k řešení nedostatků, které se v ní nacházejí, dále povedou ke zlepšení 

finanční situace společnosti. Výsledky budou použity k hodnocení společnosti a jejího 

finančního vývoje za zvolené období – v letech 2004, 2005, 2006 a budou sloužit pro 

vedení společnosti jako podklady, které je možné využít na úrovni strategického 

rozhodování, finančního plánování. Finanční analýza je nedílnou součástí finančního 

rozhodování společnosti.  

Společnost, na které se bude finanční analýza aplikovat působí především 

v oblasti cestovního ruchu, kdy využívá převážně internetový obchod. Pro strategické 

myšlení managementu společnosti je nutné znát okolí, ve kterém se společnost nachází, 

jak na něj působí. Vše vychází z cyklu strategického myšlení viz graf č. 1. 
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Graf č. 1 – Životní cyklus strategického myšlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj informací: [18, s. 5] 
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1. Teoretická východiska řešení 

1.1.  Cíl finanční analýzy 

Finanční analýza je  označována jako ekonomický proces, během kterého 

dochází k  analýze dosavadního  vývoje podniku. Napomáhá nám  plánovat a odhadovat 

budoucí vývoj. Důležité je znát, že finanční analýza vychází z minulosti a její využití 

má za hlavní cíl stanovení  řízení budoucího vývoje za minulých, dnešních i budoucích 

podmínek, s kterými se v této analýze musí pracovat. Jestliže se berou v úvahu 

výhradně jen minulé podmínky. Aby mohlo dojít ke stanovení návrhu  na budoucí 

hospodaření společnosti, pak  je nutné znát další budoucí podmínky, ať už fixních či 

variabilních, za který budoucí stav dané společnosti bude fungovat. 

Podnikové cíle jsou často definovány z cílů, které vycházejí z finančních plánů 

společnosti. Mezi základní finanční cíl společnosti patří dlouhodobá maximalizace tržní 

hodnoty a růst bohatství. Mezi dílčí cíle bychom mohli označit trvale udržitelnou 

platební schopnost, vysoký výsledek hospodaření, které obsahuje tak rentabilitu 

vlastního kapitálu. Pro finanční řízení je hlavním východiskem finanční plán. Finanční 

plánování je ovlivňováno charakterem cílů, kterých chceme dosáhnout a  ekonomickým 

prostředím, ve kterém společnost působí. Důležité je také pamatovat na stádium 

životního cyklu, ve kterém se nacházejí produkty. 

Mezi hlavní funkce finanční analýzy se považují: 

• Celkové posouzení finanční situace společnosti 

• Návrhy ke zlepšení finanční situace společnosti 

• Zkvalitnění rozhodování v oblasti finančního 

• Hodnocení variant finanční strategie 

V případě řešení finanční analýzy je nutné vycházet ze základních informací, 

znalostí a dovedností. Postup pro řešení finanční analýzy bych shrnul ve grafu č. 2. 
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Graf č.2 – Schéma pro vytvoření finanční analýzy 
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1.2. Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy je možné členit dle různých kriterií. Členění dle 

technické analýzy.  

1. Analýza absolutních ukazatelů 

• Horizontální analýza 

• Vertikální analýza 

2. Analýza rozdílových ukazatelů 

3. Analýza cash-flow 

4. Analýza poměrových ukazatelů 

• ukazatel rentability 

• ukazatel likvidity 

• ukazatel zadluženosti společnosti 

• ukazatel aktivity 

• ukazatel kapitálového trhu 

• ukazatel provozní činnosti 

• ukazatel cash-flow 

5. Analýza soustav ukazatelů 

• Pyramidové rozklady 

• Predikční modely 

1.3. Analýza soustav ukazatelů 

V případě, že využíváme pouze analýzu poměrových ukazatelů, je nutné 

pamatovat, že tato analýza postrádá jednotící kriterium, které by ucelilo hodnoty těchto 

ukazatelů z jednotlivých skupin tak, abychom mohli hodnotit daný subjekt jako celek a 

nezabývali se hodnocením  pouze určitých částí. Musíme pamatovat, že každý ukazatel 

který využíváme k posouzení finanční situace má pouze omezenou vypovídací 

schopnost. (12) 
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Soustavy ukazatelů je možné rozdělit: 

Soustavy hierarchicky uspořádané ukazatele, kde typickým příkladem jsou tzv. 

pyramidové soustavy, kdy se jedná o rozložení vrcholového ukazatele na jednotlivé 

dílčí ukazatele, v tomto případě by měl vrcholový ukazatel vyjádřit základní cíl 

subjetku. 

Účelové vybrané ukazatele, jsou sestavovány na základe matematicko-statistických 

metod nebo komparativně-analytických metod. Hlavním cílem je využít a sestavit 

takové výběry ukazatelů, které nám mohou kvalitně posoudit finanční situaci 

společnosti. 

Výběry se dále člení podle jejich účelu: 

Bonitní modely, jedná se o metodu, která se snaží na základě jednoho 

syntetického ukazatele, který nahrazuje jednotlivé analytické ukazatele, vyjádřit 

finanční situaci společnosti, hodnocení rizika, srovnání firem mezi sebou.  Na základě 

bonity je možné předvídat například bankrot daného subjektu.  

Bankrotní modely, jedná se o systém na základě, kterého může být včas 

varován subjekt o případném bankrotu, vše je možné stanovit z chování jednotlivých 

ukazatelů, které nám ukazují případné ohrožení finančního zdraví společnosti. [9] 

Dle způsobu jejich tvorby je možné dělit modely: 

Jednorozměrné metody, kde se vychází z jednoduché charakteristiky, která 

souhrnně vyjadřuje jak finanční tak ekonomickou situaci společnosti. Mezi kritéria zde 

může například patřit: EAT1, EBIT2, počet zaměstnanců apod. Jedná se o informace, 

které nám v určité situaci stačí k hodnocení společností. Můžeme také využít více 

ukazatelů a na jejích základě vytvořit pořadí podniků. [9] 

Vícerozměrné metody, zde se vychází ze složitějšího stanovení výběru 

poměrových ukazatelů, kde se využívá  matematicko-statistická metoda. Snažíme se 

vytvořit pořadí ukazatelů, na základě kterých získáme komplexnější pořadí podniků. 

Hodnotíme tedy podle více kriterií a ne podle jednoho. [9] 
                                                
1 EAT – zisk po zdanění 
2 EBIT – zisk před zdanění a nákladovými úroky 
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1.4. Vybrané nástroje finanční analýzy 

1.5. Horizontální analýza 

Horizontální analýza patří do analýzy absolutních ukazatelů. Prostřednictvím 

této analýzy zjišťujeme, jak se námi vybrané položky z rozvahy, výkazu zisku a ztrát 

změnily oproti předcházejícímu období, a to jak v absolutní výši tak i v relativní výši 

(percentuálně). Veškeré změny, které pomocí tohoto ukazatelé získáme je možné 

označit jako meziroční změny. Dané porovnání těchto položek se provádí v účetních 

výkazech mezi jednotlivými roky po řádcích tj. horizontálně. [12] 

1.6. Vertikální analýza 

Pomocí vertikální analýzy je možné srovnat prostřednictvím účetních výkazu 

v daném roce položky a jejich strukturu s výkazy předchozích  období. Velmi často se 

daná metoda využívá v případě srovnávání podniků  různých velikostí. Analýza se 

provádí shora dolů, proto označení Vertikální analýza. Často se pro výsledky používá 

bílanční pravidla, pomocí kterých je možné určit rozhodnutí, která budou podniku 

nápomocná v případě poznatků, zda bylo dosaženo finanční stability z dlouhodobého 

hlediska. [12] 

1.7. Poměrové ukazatele 

Poměrová analýza nám dává do určitého poměru položky, které jsou vzájemně 

mezi sebou ve vztahu. Poměrové analýze se do jisté míry blíží vertikální analýza, ta 

ovšem všechny položky vztahuje k jedné položce a to celkové položce a nedochází u ní 

k porovnávání, je pouze ve vzájemných relacích. 

Nejčastěji se zde používají data, které jsme získali z účetnictví (rozvaha, výkaz 

zisku a ztrát). Veškeré informace, které jsme získali z rozvahy, jsou charakterizovány 

jako stavové ekonomické veličiny. Tyto veličiny nám zachycují situaci k určitému 

okamžiku. Informace, které jsme získali z Výkazu zisku a ztrát, nám popisují výsledek 

činnosti za určité období. Poměrové ukazatele je možné sestavovat také jako podílové, 

v tomto případě se udává do poměru část celku a celek, nebo je možné dát do poměru 

samostatné veličiny.  
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V případě poměrových ukazatelů, je nutné pamatovat, že podnik bude 

dlouhodobě existovat v případě, že nemůže být pouze rentabilní tj. přinášet užitek 

vlastníkům, ale i likvidní a přiměřeně zadlužený.  

Analýza poměrových ukazatelů se využívá z důvodů, že díky ní je možné 

provádět analýzu určitého časového vývoje finanční situace společnosti. Dále je 

vhodným  nástrojem v případě porovnávání podniků, které jsou podobné. Jednou 

z nevýhod je nízká schopnost vysvětlovat dané jevy. 

Ukazatel rentability 

Dochází zde k poměření zisku, který byl dosažen v podnikání a zdroji 

společnosti, které byly využity k jejich dosažení.  

Tyto ukazatelé se využívají v největší míře v praxi a to z důvodu, že jsou 

schopny informovat o efektu, kterého bylo dosaženo za podpory vložení kapitálu. 

Základní tvar ukazatele je: 

výnos
vložený kapitál

 

Můžeme zde vycházet například z ukazatele rentability celkových aktiv, ten by 

měl odrážet efekt s jakým bylo dosaženo celkových aktiv. [12] 

Rentabilita celkového kapitálu měří nám hrubou produkční sílu subjektu, dále 

její výdělečnou činnost.  

ROA= 
���

�
 

Kde: EBIT – zisk před úroky a zdaněním 

          A – celková aktiva 

Rentabilita vlastního kapitálu nám vyjadřuje výnosnost kapitálu, který byl 

vložen do podniku. Zjišťujeme zde, zda nám takto vložený kapitál přináší dostatečný 

výnos. 

ROE=
Č�

��
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Kde: VK – vlastní kapitál 

          ČZ – čistý zisk [12] 

Rentabilita tržeb nám poměřuje čistý zisk společnosti a celkové tržby. Udává 

nám kolik korun zisku přinesla subjektu jedna koruna tržeb. 

ROS=
Č�

�
 

Kde: ČZ – čistý zisk 

          T – tržby [12] 

Rentabilita vloženého kapitálu, ukazatel míry zisku 

ROI= 
���� �ř�� ����ě�í"#�á�%��&'é ú*&�+

,�%�&'ý ����.á%
 

Dále zde máme ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů, rentabilitu tržeb, 

rentabilita vlastního kapitálu apod.  
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ROE3 –  rentabilita vlastního kapitálu 

ROA4 –  rentabilita celkového kapitálu 

EAT5 – čistý zisk 

E –  vlastní kapitál 

A –  Aktiva 

S –  tržby 

Rentabilita celkových aktiv by měla odrážet, s jakým efektem bylo dosaženo 

celkových aktiv, proto by měl také čitatel obsahovat určitou míru celkového výnosu. 

Celkový výnos obsahuje aktiva, které obsahují jak vlastní tak i cizí kapitál. Využívá se 

zde také EBIT6, což je zisk před zdaněním. [12] 

Dále je zde možné počítat nákladovost, kterou lze získat jako poměr nákladů a 

tržeb. Vyjadřuje nám jaká je výše nákladů, která připadá na jednu korunu tržeb. 

                                                
3 ROE – Return On Equity (rentabilita vlastního kapitálu) 
4 ROA – Return On Assets (rentabilita celkových aktiv 
5 EAT – Earnings After Tax (čistý zisk) 
6 EBIT – Earnings Before Interest and Tax (zisk před zdaněním) 
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Ukazatele likvidity 

Tento ukazatel nám měří jakou schopnost má společnost hradit své finanční 

závazky v okamžiku jejich splatnosti. Máme zde dvě veličiny, jedná nám udává, čím je 

možné platit a druhá veličina nám udává co je potřeba zaplatit. Dále se také zabývá 

nejlikvidnější částí aktiv společnosti a rozdělují se  dle jejich likvidnosti dosažených 

podle rozvahy.  

Likvidita má opačný vztah k rentabilitě, jelikož subjekty, které vykazují vysoce 

likvidní majetek dosahují většinou nízké rentability. [12] 

Běžná likvidita  nám  udává, kolikrát jsou naše krátkodobé závazky kryty ze 

strany oběžných aktiv. 

BL= 
7�

��
 

Kde: OA – oběžná aktiva 

         KZ – krátkodobé závazky 

Pohotová likvidita  nám eliminuje vliv zásob oběžných aktiv na ukazatele 

likvidity. 

PL= 
7�8�

��
  

Kde: OA – oběžná aktiva 

         KZ – krátkodobé závazky 

         Z – zásoby 

„V literatuře se lze setkat s doporučenými hodnotami tohoto ukazatele 

v intervalu 1 až 1,5.“ [12, s. 35] 

Okamžitá likvidita, nám měří schopnost, s jakou je subjekt schopen okamžitě 

hradit své splatné závazky. 

OL= 
9����č�í "�;�.��

��
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Jako finanční majetek jsou zde brány peníze v hotovosti, dále na běžných účtech 

a také krátkodobý finanční majetek např.: obchodovatelné cenné papíry. [12] 

Ukazatele zadluženosti 

Zadluženosti subjektu můžeme chápat jako míru financování svých aktiv jak 

z vlastních zdrojů tak i ze zdrojů cizích. 

Ukazatele zadluženosti jsou zaměřeny na vztah mezi cizími zdroji a vlastními 

zdroji. Můžeme hovořit o zadluženosti vysoké, která ovšem nemusí být ještě negativní 

pro společnost. Máme-li společnost, která funguje velmi dobrým způsobem, pak 

zadluženost může být pro společnost velmi pozitivní a může přispívat k rentabilitě 

vlastního kapitálu. Nejčastěji se do zadluženosti počítá Leasing, tj. majetek, který 

společnost takto pořídila.  [12] 

Celková zadluženost, nám udává z kolika procent jsou naše celková aktiva 

financována ze strany cizího kapitálu. 

Celková zadluženost= 
<�

�
  

Kde: CK – cizí kapitál 

Zadluženost vlastního kapitálu, nám udává jaký je poměr mezi vlastním a 

cizím kapitálem, ukazatel nám také doplňuje ukazatel celkové zadluženosti. 

Zadluženost= 
<�

��
  

Úrokové krytí, nám dává informace o tom, do jaké míry jsou úroky kryty 

ziskem. 

Úrokové krytí= 
���

ú*&�+
  

„Čím vyšší hodnoty ukazatele účetní jednotka dosahuje, tím je její finanční 

stabilita pevnější.“ [12, s. 37] 

Ukazatel aktivity 
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Tato skupina ukazatelů  nám poskytuje informace o tom, jak efektivně hospodaří 

daný subjekt se svými aktivy, mohou se zde vyskytnout situace: má-li jich subjekt více 

než je jich třeba, vznikají zbytečné náklady, má-li jich málo, přichází o potenciální 

tržby. Tyto ukazatelé se mohou vyjadřovat dvěma způsoby: ukazatelé počtu obrátek a 

ukazatelé doby obratu.  

Obrat celkových aktiv, slouží jako měřítko celkového využití majetku daného 

subjektu. [12] 

Obrat celkových aktiv= 
�

�
 

Doba obratu zásob nám udává průměrnou dobu, která uplyne mezi nákupem 

materiálu a prodejem výrobku. Vyjadřuje nám počet dnů, ve kterém jsou oběžná aktiva 

vázána ve formě zásob. 

DOZ = 
�*ů"ě*�é �á�&>+

.*ž>+
@AB

 

Doba obratu závazků  nám udává dobu, která vyplývá z doby mezi nákupem 

zásob a platbou za daný nákup. [12] 

Doba obratu závazků=
�á'���+

.*ž>+
@AB

 

Daný subjekt se může snažit, aby tato doba byla co nejdelší. Ve srovnání 

s oblastí likvidity by tato doba neměla být kratší než je doba obratu pohledávek. 

Doba obratu pohledávek  nám vyjadřuje dobu, která plyne ode dne, kdy byla 

vystavena faktura odběratelům po dobu, kdy byl příjem peněžních prostředků. [12] 

Doba obratu pohledávek = 
�&C%��á'�+

.*ž>+
@AB
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1.7.1. Soustavy poměrových ukazatelů 

Index IN01 

Jedná se o index vytvořený manželi Neumaierovi v roce 2001, kdy se oba autoři 

rozhodli vytvořit index, který by by spojoval vlastnosti indexu IN95 a IN99 – hodnotil 

by tedy schopnost dostát svých závazků a také schopnost tvořit hodnotu pro vlastníka. 

Mezi hlavní podklady pro výchozí řešení byly poklady o cca 1900 firmách.  

Index IN01 má z časového hlediska nejmenší omezení a nachází se na velmi 

dobré úrovni. Nutné je ovšem brát v potaz také orientační charakter bonitních a 

bankrotních modelů, které bohužel nejsou schopny nahradit kompletní finanční analýzu. 

IN 01 = 0,13x1+0,04x2+3,92x3+0,21x4+0,09x5 

Kde: x1 = 
��.�'�

,��í ��*&;�
 

         x2 = 
���

�á�%��&'é ú*&�+
 

         x3 = 
���

��.�'�
 

         x4 = 
�ý�&�+

��.�'�
  

         x5 = 
7>ěž�á ��.�'�

�*á.�&�&>é �á'���+#�*á.�&�&>é >���&'�í ú'ě*+
 

         

Kriteriální hodnoty pro daný index: 

IN01 < 0,75 – vypovídá o situaci podniku, kdy mu hrozí bankrot 

0,75< IN01 < 1,77 – šedá zóna 

IN01 > 1,77 – podnik tvoří hodnotu 
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Altmanův index finančního zdraví 

Jedná se o index, který využívá pět vybraných poměrových ukazatelů. Na 

základě výsledků se o firmě dá pravděpodobně předpokládat, zda se jedná do budoucna 

o prosperující společnost nebo zda se jedná o adepta na bankrot.  

„V roce 1968 vytypoval prof. Edward Altman na základě statistické analýzy 

soubor několika ukazatelů, které statisticky  dokázaly  předpovídat finanční krach  

firmy. „[9, s. 81] 

Profesor Altman definoval s využitím pěti poměrových ukazatelů a za podpory 

diskriminační analýzy následující vzorec: 

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

Kde: x1 = 
č��.ý �*�,&'�í ����.á%

,�%�&'á ��.�'�
 

         x2 = 
��*&��ě%��ý ���� � "��D%ý,C %�.

,�%�&'á ��.�'�
 

         x3 = 
���

,�%�&'á ��.�'�
 

         x4 = 
úč�.�í C&��&.� ��,�í

,��í ��*&;�
  

         x5 = 
.*ž>+

,�%�&'á ��.�'�
 

Hodnota Z se pohybuje v intervalu, čím je hodnota Z vyšší, tím je finanční zdraví 

společnosti lepší. 

Kriteriální hodnoty indexu: 

         Z  > 2,9 – jedná se o silnou a zdravou firmu, které nehrozí bankrot 

 1,2 < Z < 2,9 – šedá zóna, společnost má problémy, ale nehrozí ji bezprostředně 

bankrot 

          Z  < 1,2  - společnost je silně ohrožena a potýká se s vážnými finančními 

potížemi. [9] 
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2. Charakteristika společnosti 

2.1. Historie společnosti 

Počátek společnosti se nachází v roce 2000, kdy v listopadu, byly zahájeny práce  

na projektu s názvem MojeDovolená.cz, tento projekt byl spuštěn v prosinci 2001. 

Následně byl prostřednictvím tohoto systému prodán první zájezd a to v lednu 2002. 

Celý projekt byl zaměřen na prodej zájezdů koncovým klientům prostřednictvím 

internetového obchodu.  V červenci 2002 byla založena společnost MojeDovolena.cz s. 

r. o.. Další významnou událostí bylo v roce 2003 zařazení společnosti mezi největší 

partnery českých cestovních kanceláří. Jednou z nejvýznamnějších událostí byl vstup 

silného švýcarského investora Centralway Holding AG a expanze na Slovensko, což vše 

bylo v roce 2003. V únoru 2004 byla společnost přejmenována na INVIA.cz, s. r. o. 

V dubnu 2004 bylo spuštěno moderní call centrum, které zaměstnávalo až 80 operátorů.  

V roce 2005 bylo otevřeno další call-centrum a to v Brně, zde může být v hlavní sezóně 

zaměstnáno až 200 operátorů. Společnost INVIA.Cz se stala v roce 2006 řádným 

členem AČCKA7.  

2.2. Současná situace společnosti 

V současné době má společnost velké množství poboček po celé České 

republice, její hlavní sídlo je v Praze na Senovážném náměstí.  

Společnost má předměty podnikání v oblasti:  

• realitní činnost 

• zprostředkování obchodu a služeb 

                                                
7 Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 
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• zpracování dat,služby databank,správa sítí 

• provozování cestovní agentury 

• reklamní činnost a marketing 

Společnost působí převážné v oblastí cestovního ruchu, kde pro prodej produktů 

využívá internetový obchod, dále také využívá kamenných prodejen, poboček, se 

kterými jsou uzavřeny smlouvy o spolupráci. Mezi další činnost patří prodej vstupenek 

pro jednu z největších českých sítí Ticket Pro.  Zákazníci společnosti jsou převážně 

z České republiky, dále se zaměřuje na zákazníky ze Slovenska, Polska a Maďarska, 

kam společnost plánuje expanzi v nejbližší době.  

Společnost je cestovní agentura, která nemá zákonnou povinnost být pojištěna 

proti úpadku, cestovní agentura toto pojištění není povinna mít. Zabývá se prodejem 

koncovým subjektům, proto je nutné spolupracovat s kvalitními cestovními 

kancelářemi. Z tohoto důvodu má společnost uzavřené smlouvy pouze s těmi 

cestovními kancelářemi, které jsou pojištěny proti úpadku a jsou korektní jak vůči 

cestovní agentuře tak vůči klientům.  

Základní zásady společnosti: 

„kriticky pohlížet i na vlastní práci 

pracovat pro spokojenost našich klientů, nikoliv jen pro obchodní úspěch 

sledovat trh a vážit si konkurence 

v inovacích být vždy minimálně krok pred konkurencí 

morální zásadovost a pokora při komunikaci s klientem 

myslet a rozhodovat svobodně „[materiál společnosti] 
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Základní kapitál společnosti v současné době činí 11.300.000 Kč které do 

společnosti vložil již zmíněny zahraniční investor.  

Společnost v současné chvíli využívá kapitál, který získává z prodeje, jedná se 

tedy o využití zisku. Tento zisk je tvořen z běžného provozu. Náklady na tento provoz 

se v hlavní sezoně pohybují okolo 3,5 mil Kč a mimo sezónu asi cca 2 mil.  Kč.  

Společnost získala obrat za měsíce květen – září pro tento rok 650 mil. Kč. Díky 

velkému finančnímu potenciálu, má společnost schopnost se stále více rozvíjet, stále 

více expandovat do zahraničí, vkládat více financí do vybavení společnosti, využívat 

kvalitní techniku pro prodejce, pro správu sítě. 

Společnost se snaží určitým způsobem stále více propagovat cestování, více lidí  

díky ní cestuje do exotických a dalekých zemí. Podporuje rozvoj cestování v našem 

státě, lidé více cestují, více poznávají země, jejich kulturu. Mohou získat práci 

v zahraničí apod. 

Společnost klade obrovský důraz na kvalitní školení jednotlivých prodejců na 

úroveň specialistů. Tito prodejci jsou školeni zkušenými lektory. Prodejci se poté snaží 

přenést své nadšení na klienty, kterým se dostává kvalitním informací.  

Společnost velmi obratným způsobem využívá předmět svého podnikání, kterým 

je  internetový obchod, jehož největším  kladem je dostupnost a úspora času zákazníka.  

Pokud se společnost bude do budoucna více rozvíjet,  zdokonalovat svůj 

dosavadní systém, stále více školit své prodejce, pak je tu možnost, že se stane  top 

v našem státě,  neboť cestování půjde stále více do popředí. 
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2.3. Organizační struktura společnosti 

Graf č. 3 – Organizační schéma společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj informací: Materiály společnosti 
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2.4. Silné a slabé stránky společnosti 

Jelikož se jedná o velmi silnou, prosperující a rychle se rozvíjející firmu, tak má 

samozřejmě řadu silných stránek. Díky velikosti společnosti má také slabé stránky, 

které společnost táhnou určitým způsobem k zemi. 

Slabé stránky: 

• strana zaměstnanců, kdy u zaměstnanců dochází často k problémům v prodeji a   

proškolenosti. Je to problém, že někteří prodejci v tuto chvíli nejsou na vysoké 

úrovni znalostí, mají špatný způsob vyjadřování, což má za příčinu špatné 

komunikace s klienty 

• cestovní kanceláře, zde dochází k výrazným problémům při využívání jejich on-

line rezervačních systémů, kdy se zde bohužel vyskytují chyby typu: zájezd se 

hlásí volný, přičemž volný není, nedostupnost rezervačních systémů. Nekorektní 

postup jednotlivých cestovních kanceláří v případech, kdy například dojde ke 

zrušení zájezdu apod. 

• informace, které jsou poskytovány cestovními kancelářemi k jednotlivým 

zájezdům. Tyto informace jsou často neúplné nebo chybné. V této chvíli se 

klient cítí velmi špatně, jelikož mu jsou dodávány informace, které nemusí být 

pravda. Často se tento problém informací týká  ubytování, kategorií hotelů apod. 

• systém, který je využíván v rámci celé společnosti. Tento systém se stále vyvíjí, 

ovšem dochází k výpadkům v průběhu práce. Jelikož je stále ve vývoji dochází 

také ke zkvalitnění služeb, které jsou poskytovány jednotlivým prodejcům, 

usnadňuje jim to práci.  

• Spolupráce s cestovními kancelářemi: velmi důležitou částí je odpovědnost za 

spokojenost zákazníků. Cestovní kancelář se o tuto skutečnost často ani 

nezajímá. 

• Sezónnost – problém je v tom, že se na každou hlavní sezónu najímají noví 

zaměstnanci, ti jsou podrobení kvalitnímu školení jak systému tak i prodeje.   

Sezónní zaměstnanci tudíž nerozvíjejí dále své zkušenosti a dovednosti. Kdyby 

se zde objevovali více ti, kteří již zde v minulosti pracovali nebylo by nutné 

vynakládat vysoké finanční částky na nová školení 
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Silné stránky 

• Zahraniční kapitál, je to velká výhoda, kdy se společnost může spolehnout na 

pomoc v případě finančních problémů  investor vkládá své finanční možnosti do 

společnosti, která je schopná se rozvíjet a vytvářet zisky, tudíž musí být pro 

investora rentabilní. Díky kapitálu došlo v prvopočátku k velkému rozvoji 

techniky využívané ve firmě. 

• Nabídka zájezdů – díky rozsáhlé nabídce zájezdů, které jsou nabízeny 

společností, je velká pravděpodobnost, že si klient daný zájezd, zakoupí, 

případně vybere alternativní řešení.  

• Mladá firma, mladý kolektiv, chuť do práce – ve společnosti pracují  lidé, kteří 

chtějí něčeho dosáhnout, žít na určité životní úrovní a snažit se dostat stále výše. 

• Podíl na trhu – v současné chvíli se jedná o velmi silnou společnosti působící na 

našem trhu, zabírající velkou část trhu s prodejem zájezdů. 

• Objem prodeje pro cestovní kanceláře – díky velkému objemu zájezdů, které 

jsou prodány jednotlivým cestovním kancelářím, tak si firma může vyjednávat 

vyšší provize a stanovovat si určité podmínky. 

• Služba pro klienta kdy si klient zakoupí zájezd na internetu, ale má možnost 

platit buď bankovním převodem nebo zajít přímo na pobočku, kdy jsou 

využívány pobočky jiných cestovních agentur nebo cestovních kancelářích 

v několika desítkách městech na našem území. 

• Expanze do zahraničí – společnost se v tuto chvíli také zaměřuje na zahraničí, 

kde chce zapůsobit na místní klientelu. Jedná se především o státy Polsko a 

Maďarsko. V tuto chvíli se dá říci, že se jedná o úspěšnou expanzi. 
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3. Vlastní řešení 

Tato část práce obsahuje zhodnocení vývoje společnosti INVIA.cz, s. r. o. 

v letech 2004, 2005 a 2006. 

Jednou ze součástí finančního rozhodování je také finanční analýza, která nám 

poskytuje pokud je to možné komplexní informace, díky kterým jsme schopni posoudit 

úroveň současné finanční situace společnosti. Pomocí těchto výsledků jsme schopni 

posoudit budoucnost firmy a připravit podklady, které napomohou společnosti ke 

zlepšení její současné situace, zajištění další prosperity. 

V této práci nebude provedena kompletní finanční analýza, jelikož kompletní 

analýza je příliš rozsáhlá. Pro zhodnocení budou použity vybrané ukazatele, které nám 

pomohou komplexně hodnotit situaci podniku. 

Podklady, které slouží pro výpočty jsou uvedeny v příloze č. 1, 2 a 3. 
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3.1. Absolutní ukazatelé 

3.1.1. Horizontální analýza 

Tab. č. 1 -  Horizontální analýza stavových a tokových veličin 

Položka 2004 2005 2006 

STAVOVÉ VELIČINY    

Aktiva celkem 396,11 % 67,7% 90,98 % 

DHM  316,84 % 76,90 % 

Oběžná aktiva 461,37 % 52,92 % 95,16 % 

Dlouhodobé pohledávky  5 % 12 % 

Krátkodobé pohledávky 553,17 % 122,25 % 117,97 % 

Krátkodobý  fin.  majetek 326,44 %  15,04 % 81 %  

Vlastní kapitál 462,94 % 83,65 % 116,94 % 

Výsledek hospodaření za účetní obd. -8286,73 % 22,55 %  79,80% 

Cizí zdroje 460 %  61,76 % 85,03 % 

Krátkodobé závazky 504,09 % 57,67 % 61,58 % 

TOKOVÉ VELIČINY    

Výkony 302,96 % 130,30 % 40,91 % 

Výkonová spotřeba 914,26 % 38,83 % 26,29 % 

Přidaná hodnota 136,56 % 517,76 % 54,82 % 

Osobní náklady 670,87 % 85,53 % 50,97 % 

Provozní výsledek hospodaření -5369,71 % 24,89 % 134,37 % 

Výsledek hospodaření před zdaněním -8286,73 %  22,54 % 146,55 % 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -8286,73 % 22,54 % 79,81 % 

 

Zdroj informací: Vlastní výpočet 
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Dle výsledků horizontální analýzy je možné stanovit závěr, že ve společnosti 

dochází k meziročnímu nárůstu u většiny významných položek. Patrné je, že výkony se 

každoročně zvyšují což je pro společnost pozitivní jev. Také výsledek hospodaření za 

běžnou činnost nám vykazuje neustálý nárůst oproti předcházejícím období. Vývoj 

přidané hodnoty byl v roce 2005 nejvyšší, kdy se dostala hodnota na úroveň 517 %.  

U žádné z položek nenalézáme meziroční trend poklesu, je pouze trend růstu, 

což je pro společnost přínosné. 

3.2. Rozdílové ukazatelé 

3.2.1. Čistý pracovní kapitál 

Tab. č. 2  – Vývoj ukazatelé čistý pracovní kapitál 

 2004 2005 2006 

Manažerský 1090 1305 6616 

Investorský 1478 888 6235 

 

Graf. č. 4  – Čistý pracovní kapitál 

 

Zdroj informací: Vlastní výpočet 

Vývoj čistého pracovního kapitálu každoročně roste. Pomocí čistého pracovního 

kapitálu má společnost možnost krýt finanční výkyvy. Jedná se o dlouhodobý zdroj, 

který má podnik k dispozici v určitých oblastech.  
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3.2.2. Čisté pohotové prostředky 

Tab. č. 3 – Vývoj ukazatele čisté pohotové prostředky 

2004 2005 2006 

-3104 -6846 -10038 

 

Graf. č. 5  – Čisté pohotové prostředky 

 

Zdroj informací: Vlastní výpočet 

Tento ukazatel, často hodnotí banky a není ovlivněn oceňovacími technikami, 

avšak snadno manipulovatelný přesunem plateb vzhledem k rozhodujícímu datu.  

Dochází zde k poměru mezi peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Je 

zde patrné zda je společnost uhradit dané závazky z daných prostředků. 
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3.3. Poměrové ukazatele 

3.3.1.   Analýza ukazatelů likvidity 

Jedná se o ukazatele, které nám charakterizují schopnost společnosti dostát 

svých závazků. Kdyby tuto schopnost podnik neměl, neměl by dlouhého trvání. 

Pojem likvidita nám udává, kolikrát je podnik schopen přeměnit svůj majetek na 

prostředky, které může použít na pokrytí svých závazků. Charakterizuje nám, s jakou 

schopnosti bude podnik schopen dostát svých závazků v budoucnu. Dalším důležitým 

pojmem je solventnost, což je často označováno jako platební schopnost, jedná se o 

schopnost s jakou podnik může hradit své závazky ve stanovených termínech, 

v požadované podobě, požadovaném místě. Likvidnost nám označuje vlastnost 

konkrétního majetku, což nám označuje míru obtížnosti přeměnit konkrétní segment 

majetku na hotovost. 

Tab. č. 4 - Vývoj ukazatelů likvidity 

 2004 2005 2006 

Běžná likvidita 1,14 1,10 1,16 

Pohotová likvidita 1,14 1,10 1,16 

Okamžitá likvidita 0,59 0,44 0,42 

 

Běžná likvidita nám ukazuje, kolikrát jsou oběžná aktiva schopna pokrýt 

krátkodobé závazky. Její citlivost je závislá na struktuře zásob a jejich následné 

oceňování v reálných číslech, která jsou vázána na jejich prodejnost a dále na struktuře 

pohledávek, kde je hlavním faktorem jejich neplacení v předem stanovené lhůtě 

případně jejich nedobytnost. Zásoby mohou mít negativní charakter a to dlouho dobu, 

která je potřeba na přeměnu v peníze. Toto je způsobeno jejich prvotní spotřebou, 

přeměna na výrobky a jejich následný prodej, který je možné realizovat za hotové 

peníze, na úvěr či na fakturu, kde máme stanovenou lhůtu splatnosti,která nemusí být 

dodržována. Mezi časté problémy tedy hlavně u této likvidity patří nadměrné zásoby, 

obtížně vymahatelné pohledávky a malý stav peněžních prostředků, kdy vyšší hodnota 

tohoto ukazatele může skrývat skutečné problémy, se kterými se účetní jednotka potýká. 

[12] 



U běžné likvidity máme d

nám udává doporučené hodnoty. Finan

měla pohybovat, pokud se tak nestane je zde pro spole

zmíněné problémy běžné likvidity. Jelikož spole

můžeme konstatovat, že se nejedná o bezprost

začít hledat varianty, které napomohou tuto likvidit

Hodnoty běžné likvidity spole

hladině, nemá tedy povahu klesání, kdy spole

likvidity v roce 2006, v 

dostačující. 
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Graf č.6 - Běžná likvidita 

Zdroj informací: Vlastní výpo

žné likvidity máme důležitý interval 1,5 – 2,5 což se jedná o interval, který 

ené hodnoty. Finančně zdravá společnost by se v tomto intervalu 

la pohybovat, pokud se tak nestane je zde pro společnost problém, který zp

žné likvidity. Jelikož společnost vykazuje hodnoty vyšší než 1, 

žeme konstatovat, že se nejedná o bezprostřední krizi, ovšem společnost, by m

ít hledat varianty, které napomohou tuto likviditu zlepšit.  

žné likvidity společnosti INVIA.cz, se udržuji zhruba na stejné 

, nemá tedy povahu klesání, kdy společnost vykazuje nejlepší výsledky této 

 ostatních letech bychom mohli říct, že jsou výsledky 

1,06

1,08

1,1

1,12

1,14

1,16

Běžná likvidita

2004

2005

2006

 

Zdroj informací: Vlastní výpočet 

2,5 což se jedná o interval, který 

tomto intervalu 

nost problém, který způsobují již 
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nosti INVIA.cz, se udržuji zhruba na stejné 

nost vykazuje nejlepší výsledky této 

íct, že jsou výsledky 
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Graf. č.7   – Pohotová likvidita 

 
 

Zdroj informací: Vlastní výpo

 

ikvidita vychází z oběžného majetku očištěný o zásoby. Dochází zde 

eliminaci zásob, kdy se vychází, že zásoby patří k nejméně likvidním složkám 

žných aktiv na ukazatele likvidity. Doporučené hodnoty jsou v intervalu 1 

odnoty vykazuje, tudíž se nachází v doporučeném intervalu.

nost nemá vázán majetek v zásobách je tato likvidita totožná s

žnou likviditou.  

Graf. č. 8  – Okamžitá likvidita 

 

Zdroj informací: Vlastní výpo
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Zdroj informací: Vlastní výpočet 

ný o zásoby. Dochází zde 

 likvidním složkám 

intervalu 1 – 1,5, což 

eném intervalu.[12] 

zásobách je tato likvidita totožná s likviditou 

 

Zdroj informací: Vlastní výpočet 
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splatné závazky. Jako zdroj krytí t

patří k nejvíce likvidním složkám majetku spole

nachází peníze v hotovosti, peníze na b

majetek, mezi který patří obchodovatelné cenné 

V případě této likvidity se doporu

V případě, že by společnost m

je schopen okamžitě hradit veškeré své krátkodobé závazky.

Dle výsledků je patrné, že spole

v intervalu doporučených hodnot. Celkový trend okamžité likvidity je spíše k
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Okamžitá likvidita nám měří schopnost, s jakou společnost hradí své okamžit

splatné závazky. Jako zdroj krytí těchto závazku zde využíváme finanční majetek, který 

nejvíce likvidním složkám majetku společnosti. Pod pojmem finanč

hotovosti, peníze na běžných bankovních účtech a krátkodobý finan

ří obchodovatelné cenné papíry. [12] 

 této likvidity se doporučené hodnoty nacházejí v intervalu 0,2 

čnost měla hodnoty vyšší než jedna, pak je možné říci, že podnik 

 hradit veškeré své krátkodobé závazky. 

 je patrné, že společnost ve sledovaném období se nachází 

ených hodnot. Celkový trend okamžité likvidity je spíše k

 

Graf č. 9  – Celkový pohled na ukazatele likvidity 

Zdroj informací: Vlastní výpo
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intervalu 0,2 – 0,9. 
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nost ve sledovaném období se nachází 

ených hodnot. Celkový trend okamžité likvidity je spíše klesající.  
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3.3.2.   Analýza aktivity 

„Ukazatelé aktivity informují, jak efektivn

aktivy (má-li jich účetní jednotka více než je t

jich málo, přichází o potenciální tržby). Vyjad

ukazatelé počtu obrátek nebo jako ukazatelé doby obratu. Ukazatelé po

vypovídají o tom, kolikrát se za stanovené 

Ukazatelé doby obratu pak sledují dobu, po kterou je majetek v

[35,9] 

  

Tab. č. 5 – Vývoj ukazatelů

 

Obrat celkových aktiv 

Obrat stálých aktiv 

Doba obratu zásob 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu závazků 
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„Ukazatelé aktivity informují, jak efektivně hospodaří účetní jednotka se svými 

etní jednotka více než je třeba, vznikají jí zbytečné náklady, má

ichází o potenciální tržby). Vyjadřují se ve dvou formách 

tu obrátek nebo jako ukazatelé doby obratu. Ukazatelé po

vypovídají o tom, kolikrát se za stanovené časový interval obrátí určitý druh majetku. 

Ukazatelé doby obratu pak sledují dobu, po kterou je majetek v určité form

Vývoj ukazatelů aktivity 

2004 2005 

2,23 3,07 

28,6 15,87 

0 0 

51,11 17,13 

123 42,18 

Graf č.10  – Obrat celkových aktiv 

Zdroj informací: Vlastní výpo
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Zdroj informací: Vlastní výpočet 



V případě obratu celkových aktiv je vid

podniku. Poměřujeme zde a

se majetek obrátí v tržby. Ve sledovaném období byly hodnoty v

jen v roce 2005 došlo k nepatrnému nár

intervalu. Kdyby tato situace trvala i v

společnost nedostatek aktiv, a že v

Hodnoty jsou pro daný rok dobré a udržují si sv

že společnost nakládá se svými aktivy efektivn

Doba obratu zásob je u dané spole

vázaný kapitál v zásobách nejedná se proto o spole

prodejem zboží. Společnost provádí zprost

 

Pomocí obratu stálých aktiv zjiš

využívá svá stálá aktiva (nap

v případě rozhodování, zda po

nižší než je oborový průmě

stávajících kapacit. Hodnoty daného podniku jsou na dobré úrovni, proto je možné 

že společnost využívá svá stála aktiva efektivn
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 obratu celkových aktiv je vidět, jak je využit celkový majetek 

aktiva s celkovými tržbami a tyto údaje nám udávají

tržby. Ve sledovaném období byly hodnoty v průměrném intervalu, 

nepatrnému nárůstu, kdy se společnost dostala za hranici 

dyby tato situace trvala i v dalších letech, mohly bychom 

nost nedostatek aktiv, a že v budoucnu bude nucena odmítat potenciální zakázky. 

aný rok dobré a udržují si svůj trend.  Dle těchto výsledku je patrné, 

nost nakládá se svými aktivy efektivně. 

Doba obratu zásob je u dané společnosti nulová, je to způsoben tím, že nemá 

zásobách nejedná se proto o společnost, která se zabývá výrobou 

čnost provádí zprostředkování prodeje zájezdů.  

 

Graf č.11 – Obrat stálých aktiv 

Zdroj informací: Vlastní výpo

Pomocí obratu stálých aktiv zjišťujeme, do jaké míry společnost efektivn
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Graf č.12  – Doba obratu pohledávek a závazků 

 

Zdroj informací: Vlastní výpočet 

Doba obratu pohledávek nám vyjadřuje dobu, která uplyne od vystavení faktury 

odběrateli až po příjem peněžních prostředků. Ukazuje nám tedy, za jak dlouhé období 

jsou pohledávky v průměru hrazeny. 

Doba obratu závazků  nám udává dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a 

inkasem za tento nákup.  Každá účetní jednotka se snaží, aby tato doba byla co nejdelší 

a doba obratu pohledávek co nejkratší. 

Jelikož u daného podniku doba obratu pohledávek je kratší než doba obratu 

závazků  může firma využívat levného provozního úvěru. Hodnoty u splatnosti 

pohledávek nejsou příliš dlouhé, jen v roce 2005 byla tato doba velice krátká a to 18 

dní. V ostatních sledovaných letech se hodnota pohybuje kolem 55 dní. 
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3.3.3. Analýza rentability 

„Ukazatelé rentability pom

vytvoření tohoto zisku. Používá se jich pro posouzení intenzity využívání, reprodukce a 

zhodnocení podniku. 

Při konstrukci ukazatel

ukazatelé rentability se od sebe liší podle toho, jaký zisk se dosazuje do 

podle toho, jaký vložený kapitál dosadíme do jmenovatele zlomku v

 

Tab. č. 6  – Vývoj ukazatelů

 

ROI 

ROA 

ROE 

ROS 

 

ROA – Rentabilita celkových aktiv
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„Ukazatelé rentability poměřují zisk s výší zdrojů, které byly vynaloženy na 

ení tohoto zisku. Používá se jich pro posouzení intenzity využívání, reprodukce a 

i konstrukci ukazatelů se vychází z rozvahy i výkazu zisku a ztráty. Jednotliví 

ukazatelé rentability se od sebe liší podle toho, jaký zisk se dosazuje do č

podle toho, jaký vložený kapitál dosadíme do jmenovatele zlomku v ukazateli.“ 

Vývoj ukazatelů rentability 

2004 2005 

-89,87 % 13,34 % 

-90,78 % 12,2 % 

-403,80% 49,57 % 

-40,626  % 3,97 % 

Rentabilita celkových aktiv 

Graf č.13: - Rentabilita celkových aktiv 

 

Zdroj informací: Vlastní výpo
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ení tohoto zisku. Používá se jich pro posouzení intenzity využívání, reprodukce a 

rozvahy i výkazu zisku a ztráty. Jednotliví 

ukazatelé rentability se od sebe liší podle toho, jaký zisk se dosazuje do čitatele, také i 

ukazateli.“ [33,12] 
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ROE – Rentabilita vlastního 

Graf 

V případě výpočtu ukazatel

byl použit EBIT9.  Hodnoty ROA a ROE mají trend každoro

nám vykazuje záporných hodnot, a to z

nadměrnou ztrátu, která byla uhrazena v

svůj trend vzájemně kopíru

naopak. V roce 2004 z dů

zdanění a to i v roce 2005, kdy se uplat

ROE neboli rentabilita vlastního kapitálu nám vyjad

který do podniku vložili akcioná

tento jejich kapitál přináší dostate

velikosti jejich investičního rizika. Pro investora je hlavním kritériem, aby

tendenci být vyšší než jsou úroky, které by plynuly z

plyne, že cena vlastního kapitálu, která je placena ve form

zisku je vyšší než cena, která plyne z

kriterií, v případě rozhodování o struktu

dlouhodobý trend klesat a bude tak nižší

s garancí ze strany státu. V

                                               
8 EAT – zisk po zdanění 
9 EBIT – zisk před zdaněním 
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vlastního  kapitálu 

Graf č. 14 - Rentabilita vlastního kapitálu 

Zdroj informací: Vlastní výpo

čtu ukazatelů ROA a ROE, byl zde použit EAT8. U výpo

.  Hodnoty ROA a ROE mají trend každoročního nárůstu. Rok 2004 

nám vykazuje záporných hodnot, a to z důvodů, že společnost v daném roce vykázala 

rnou ztrátu, která byla uhrazena v následujících letech. Hodnoty ROA a ROE 

 kopírují, z čehož plyne, že pokud klesá ROA klesá i ROE a 

důvodu ztráty je zisk před zdaněním totožný se ziskem po 

roce 2005, kdy se uplatňovala ztráta. 

ROE neboli rentabilita vlastního kapitálu nám vyjadřuje výnosnost kapi

který do podniku vložili akcionáři. Pomocí daného ukazatelé akcionáři zjiš

ináší dostatečný výnos., zda se využívá s intenzitou odpovídající 

čního rizika. Pro investora je hlavním kritériem, aby

tendenci být vyšší než jsou úroky, které by plynuly z jiné formy investování. Z

plyne, že cena vlastního kapitálu, která je placena ve formě dividend nebo podílu na 

zisku je vyšší než cena, která plyne z cizího kapitálu. Jedná se o jedno z

 rozhodování o struktuře námi zvolených zdrojů. Pokud bude mít ROE 

dlouhodobý trend klesat a bude tak nižší nebo rovna výnosnosti cenných papír

garancí ze strany státu. V tomto případě je možné předpokládat zánik firmy a to 
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vodu, že investor bude chtít svůj kapitál investovat jiným způsobem, který mu 

Rentabilita celkových aktiv meziročně stoupat, i když každoroční p
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ční páky je patrné, že se jedná o poměr aktiv a vlastního kapitálu

ětší než 1 pak ziskovost vlastního kapitálu se nachází ve vyšší 

úrovni, než je ziskovost celkového kapitálu. [9] 

rentabilita vloženého kapitálu 

Graf č.15 - Rentabilita vloženého kapitálu  
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íjmu a nákladové úroky, je tento ukazatel nápomocen  v případě, kdy je pot

 zadlužené podniky.  

 

Graf č. 16 - Rentabilita tržeb 

 

Zdroj informací: Vlastní výpo
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3.3.4. Analýza zadluženosti 

Charakteristiko zadluženosti je míra financování svých aktiv, kdy jako zdroj jsou 

využívány jak vlastní tak cizí zdroje. Tato analýza nám poskytne informace z oblasti 

celkové zadluženosti, koeficientu samofinancování, doby splácení a úrokového krytí. 

Tab. č. 7  – Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 2004 2005 2006 

Celková zadluženost 0,77 0,75 0,72 

Koeficient samofinancování 0,23 0,25 0,28 

Doba splácení Není možné 4,7 1,4 

Úrokové krytí Není možné 97,91 71,32 

 

 

Graf č. 17 – Financování vlastním a cizím kapitálem 

 

Zdroj informací: Vlastní výpočet 
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Bohužel, toto pravidlo společnost nesplňuje. 

tší, tím je společnost bezpečnější proti ztrátám věřitel

asto upřednostňují nižší hodnotu daného ukazatele a tudíž i nižší 

ti. Vlastníci budou spíše preferovat vyšší míru zadluženosti, kdy cht

ní páku. [12] 

nost vykazuje celkovou zadluženost průměrně 70 %, což je již v

hodnot, které jsou vysoké, až téměř rizikové. Pro společnost je pozitivní, že tendence 

celkového zadluženosti každoročně klesá. Z důvodů vysoké zadluženosti, m

mít problémy se získáním úvěrů, případně může být úvěr poskytnut s vyšší úrokovou 

Koeficient samofinancování má každoročně trend se zvyšovat, což j

nost pozitivní, neboť se každým rokem zvyšuje podíl na celkovém majetku 

nosti, který je tak financován z vlastního kapitálu.  

Graf č.18: - Ukazatel úrokového krytí 

 

Zdroj informací: Vlastní výpo
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Z výsledků je možné zjistit, že společnost v letech 2006 a 2005 pokryje úroky 

69-krát a 90-krát, což tuto společnost z hlediska úrokového krytí řadí mezi výborné 

společnosti. V roce 2004 vykázala společnost ztrátu, tudíž by hodnota úrokového krytí 

nebyla kladná, proto je rovna 0 a společnost by nebyla schopna úroky uhradit.  

Doba splácení nám udává, po kolika letech je podnik schopen při stávající 

výkonnosti splatit své dluhy. Z výsledků je patrné, že se doba výrazně zkracuje, kdy 

v roce 2005 vykázala zisk, který pokrýval ztrátu, která vznikla v roce 2004 a v roce 

2006 již je tato doba 1,4 let, což je výborná hodnota. 

3.3.5. Testování finančního zdraví společnosti 

Altmanův index a Index IN01 

Altmanův index finančního zdraví patří do soustavy poměrových ukazatelů 

bankrotního neboli predikčního typu. Dále má charakter vícerozměrného modelu, který 

finanční analýzu doplňuje o komplexní výsledek pro hodnocení. Pro české podmínky 

ovšem není příliš vhodný a aplikovatelný. Proto byl upraven manželi Neumaierovi, kteří 

ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu vytvořili index IN 95, IN99 a IN01, 

kdy čísla odpovídají rokům, kdy byly indexy propuštěny do systému. Altmanův index 

finančního zdraví indikuje ohrožení finančního zdraví podniku, pokud bude toto 

ohrožení hrozí.  

Tab. Č. 8 – Vývoj ukazatelů Altmanův index a Index IN01 

 2004 2005 2006 

Altmanův INDEX 0,14 3,46 2,96 

Index IN01 -3,08 5,37 4,27 
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Graf č.19 - Altmanův index a index IN 01 

 

Zdroj informací: Vlastní výpočet 
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4. Návrhy ke zlepšení finanční situace společnosti 

Při provedení finanční analýzy, která byla sestavena dle vybraných ukazatelů je 

patrné, že se jedná v určitých oblastech o velice silnou společnost, ovšem v některých 

dalších oblastech velice problematickou společnost. Z výsledků, které jsem získal 

z Altmanova indexu finančního zdraví a indexu IN01 je vidět, že společnost měla 

problémy v roce 2004 a  v dalších letech tento problém odstranila. Pro roky 2005 a 2006 

společnosti nehrozí bankrot a není ohrožena insolvencí. Ukazatelé, které společnost 

hodnotí jakou špatnou je nutné prověřit a zaměřit se na ně, abychom mohly odstranit 

problém, který  signalizují. 

Jedním z ukazatelů, který nám signalizuje problém je likvidita. Pro tuto 

společnost je objektivní pouze běžná a okamžitá likvidita. Pohotová likvidita není 

objektivní, neboť nevlastní žádné zásoby. Běžná likvidita se pohybuje pod dolní hranici 

doporučeného intervalu, což je pro společnost negativní a je nutné tento problém řešit. 

Společnost by se měla více zaměřit na oběžný majetek, jak je patrné tak převážnou část 

tohoto majetku tvoří pohledávky z obchodních vztahů.  Doporučoval bych společnosti, 

aby se snažila zkracovat dobu splatnosti jejich pohledávek a následně včas platila své 

závazky. Nejvhodnější by bylo investovat do více likvidních položek, mezi něž patří 

peníze, které získáme inkasem pohledávek. Celkový trend běžné likvidity má trend 

stoupat.  Okamžitá likvidita se nachází v doporučeném intervalu, ovšem vyskytuje se 

zde negativní jev a to, že dochází ke každoročnímu poklesu, byť  každý rok stoupá, 

tento vzestup se zmenšuje.  

Z ukazatelů aktivity je možné zjistit, že společnost se nachází  za horní hranicí 

doporučených hodnot, což je pro společnost pozitivní. Společnost tedy efektivním 

způsobem využívá svůj majetek, není potřeba nakupovat majetek, případně se obávat, 

že nebude plně využit stávající majetek. Doba obratu pohledávek a závazků 

z obchodních vztahů je  případě pohledávek dlouhá, v roce 2005 byla doba obratu 

pohledávek asi 18 dní a v dalších letech průměrem 50 dnů. Doporučují společnosti 

zavést systém, který pomůže ke zkrácení doby splatnosti pohledávek, napomůže, aby 

zákazníci platili sami například: bonusový program apod. Doba obratu závazků 

z obchodních vztahů opět v roce 2005 byla pouze 43 dní a v ostatních letech byla 
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dvojnásobná až trojnásobná. Z hlediska pohledávek je to pozitivní jev, neboť společnost 

využívá cizího kapitálu neboli levného provozního úvěru. I tak bych se snažil 

prodlužovat dobu, po kterou je nutné uhradit závazky například: dohodou mezi 

dodavatelem a odběratelem. Ukazatelé aktivity vyšly pro sledované období dané 

společnosti průměrně v pozitivních výsledcích.  

Ukazatelé rentability patří mezi jedny z nejvíce negativně hodnotících ukazatelů. 

Rentabilita celkových aktiv a rentabilita vlastního kapitálu má pro námi sledované 

období klesající trend. Tento negativní jev byl způsoben  zvyšování oběžného majetku 

převážně pohledávek, což vyplývá z oboru, ve kterém firma působí. Pozitivním 

faktorem je každoroční zvyšování zisku společnosti. Hospodářský výsledek za účetní 

období stále roste, byť se zde vyskytuje negativum ze strany Výsledku hospodaření 

z finanční činnosti, který je v záporných hodnotách.  

I když se zde nachází trend klesání ukazatelů rentability celkových aktiv a 

rentability vlastního kapitálu, pak je zde pozitivní zpráva pro vlastníky neboť zde 

dochází k pozitivnímu působení vlivu finanční páky neboť ROE > ROA. 

Hodnocení rentability vloženého kapitálu ROI má trend každoročního stoupání. 

Nabývá vysokých hodnot, což je pozitivním jevem pro investory a vlastníky. 

Doporučených hodnot nabývá v roce 2006 a 2005, rok 2004 je pro společnost celkově 

ztrátový. Ziskovost na úrovni 16,37 % a 13,34 % můžeme považovat za vynikající 

hodnoty. 

Jedním z hlavních cílů do budoucna by měl být t cíl zvyšování všech ukazatelů 

rentability. Proto bych společnost doporučil více se zaměřit na strategický plán, který se 

bude zaměřovat na oblast pohledávek, dále zvýšení tržeb, tak aby docházelo každý rok 

k pozitivnímu hospodářskému výsledku a to nejen z provozní oblasti, ale také z oblastní 

finanční. 

Hodnocení rentability tržeb je také pozitivní neboť každý rok dochází ke 

zvyšování tohoto ukazatele. Opět negativní jev se vyskytuje v roce 2004, kdy je 

vykazována ztráta. 



50 
 

Oblast zadluženost se ve všech letech objevuje ve výši cca 75 %, což je vysoká 

hodnota. Tato hodnota by mohla být označována již jako riziková a společnost by se 

mohla v budoucn potýkat s problémy v oblasti získání úvěru, neboť vlastníci volných 

prostředků nebudou chtít nebo poskytnou kapitál za vysoký úrok. Doporučil bych 

společnosti, aby se snažila snížit oblasti cizích zdrojů a využívala tak více vlastních 

zdrojů. Velice pozitivním jevem je úrokové krytí, kde se hodnoty pohybují velice 

vysoko, na základě daného ukazatele, by neměla mít společnost problém v případě 

získání kapitálu od banky, ovšem záleží na bance, jak se postaví k negativnímu jevu 

zadluženosti.  

Z důvodů, že se ve společnosti nacházejí negativní oblasti, které je nutné 

sledovat,  bych navrhoval provádění finanční analýzy každé čtvrtletí, kdy tato analýza 

by byla složena převážně z problematických ukazatelů tj. zadluženost, likvidita a 

sledování i ukazatelů aktivity. Na základě daného sledování může společnost 

přizpůsobit svůj strategický plán a vytvořit lepší finanční plán a efektivněji jej využívat. 

Společnost příliš neinvestuje do dlouhodobého majetku, což je pro ni negativní 

jev z hlediska daňové optimalizace, neboť není možné příliš investovat do nového 

majetku výměnou za starý majetek, kdy z daného nového majetku je možné provést 

odečitatelnou položku od základu daně. 

Více bych doporučil využití jiných způsobů reklamy, než jen oblast internetu, 

neboť tak přichází o určitou oblast klientů. Bylo by dobré přepracovat podnikatelský 

záměr a zajistit tak financování zkvalitnění služeb jak mezi společností a klienty tak 

mezi ní zaměstnanci.  
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5. Závěr 

Cílem vypracované práce bylo provést zhodnocení finanční situace společnosti 

INVIA.CZ, s. r. o. na základě výsledků získaných z vybraných ukazatelů finanční 

analýzy a dále odhalit problémy, které se mohou nacházet v oblasti finančního 

hospodaření společnosti. Pro vyhodnocené výsledky byl vytvořen návrh opatření, který 

napomůže společnosti ke zlepšení finanční situace. 

Z časových důvodů nebylo možné provést kompletní finanční analýzu 

společnosti, proto byly vybrány elementární metody finanční analýzy. Obsah ukazatelů 

byl volen na základě jejich vypovídací schopnosti, dále na základě informací, které byly 

získány z odborné literatury a jako poslední zdroj byly využity informace z přednášek 

vedené na Vysokém učení technickém v Brně, Podnikatelské fakultě.  

Společnost INVIA.CZ je stabilní společnost, které nalézá oporu ve svém silném 

zahraničním investorovi, který se nachází ve Švýcarsku. Hlavní sídlo společnosti se 

nachází v Praze ovšem v současné době má značné množství poboček po České 

republice, dále v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Hlavní náplní firmy je 

zprostředkování prodeje zájezdů koncovým zákazníkům jak tuzemským tak i 

zahraničním.  

Hodnocení podniku z mé strany je velice výborné, jedná se o společnost, která 

má silný potenciál. Dále hodnocení společnosti označuje jako silnou a stabilní 

společnost působící na českém trhu. Společnost využívá především cizího kapitálu,jak 

je patrné z ukazatelů zadluženosti, ovšem pro společnost se jedna o finanční páku. 

Bohužel neplatí zde „zlaté pravidlo pari“, ale i tak je společnost schopna dostát svých 

závazků. V posledním roce společnost vykazuje vysoký zisk, který se každoročně 

zvyšuje.  

Jednotlivé ukazatelé finanční analýzy mají odlišnou vypovídací schopnost. 

Ukazatel  rentability celkových aktiv má tendenci každoročního nárůstu, rentability 

vloženého kapitálu také každoročně roste a nachází se na stabilní úrovni. Celková 

rentabilita je u společnosti na dobré úrovni. Nevyužívá zásob, tudíž není potřeba dělat 
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zásahy do oblasti zásob, ale doporučením by bylo lépe řídit oběžná aktiva, především 

oblast pohledávek. 

Doporučuji také společnosti zvyšování tržeb, z čehož je patrné zvyšování tvorby 

zisku s podporou snižování nákladů na jednotlivé provozy, čímž potom bude zvyšována 

obchodní marže společnosti.  

Z hlediska reklamy a marketingové strategie společnosti bych doporučil více se 

zaměřit na působení reklamy mimo internet, neboť i reklama v tisku může přivést 

mnoho zákazníků.  

Celkové výsledky společnosti jsou dobré, některé ukazatelé se nachází na 

kritických hodnotách, jiné na výborných hodnotách, průměrem tedy na dobrých 

hodnotách. Z důvodů vysoké zadluženosti může u společnosti nastat problém v případě 

potřeby úvěru, může nastat situace vysoké úrokové míry, neboť dle výsledků se jedná o 

firmu, která má rizikovou míru zadluženosti.  

Návrhy, které jsem provedl na základě propočtu ukazatelů byly předány vedení 

společnosti ke zvážení, zda tyto návrhy aplikuje do chodu společnosti tj. do oblasti 

strategického rozhodování a finančního plánování. Na základě návrhu má vedení firmy 

možnost sestavit případně upravit svůj finanční plán na další rok. 

V případě finanční analýzy je ovšem nutné pamatovat, že se jedná pouze o 

nástroj, který je dílčím krokem a nyní je na vedení společnosti zda dané výsledky 

využije pro své budoucí působení. Jedna se o doporučení, které může daná společnost 

využít. 

Zpracování bakalářské práce proběhlo na základě odborné literatury, dále zde 

byly využity poznatky ze studia na fakultě podnikatelské Vysokého učení technického 

v Brně, z konzultací a odborné postoje pracovníků z analyzované společnosti 

INVIA.CZ, s. r. o. 
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Příloha č. 1 – Údaje analyzované společnosti – ROZVAHA 

PřílohyNázev položky 

Období 

2004 2005 2006 

Údaje v tisících Přílohy 

AKTIVA CELKEM 10 066 16881 32 240 

Dlouhodobý majetek 784 3268 5 781 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

 115 1 193 

Software  115 110 

Nedokončený  dlouhodobý 
nehmotný majetek 

  1 083 

Dlouhodobý hmotný majetek 618 3153 3 853 

Samostatné movité věci 591 3153 3 853 

Poskytnuté zálohy na DHM 27   

Dlouhodobý finanční majetek 166  735 

Podíly v ovládaných a 
řízených osobách 

166  735 

Oběžná aktiva 8 775 13420 26 191 

Dlouhodobé pohledávky 1 000 1050 1 176 

Pohledávky za společníky, 
členy družstva 

1 000 1050 1 085 

Odložená daňová pohledávka   91 

Krátkodobé pohledávky 3 195 7101 15 478 

Pohledávky z obchodních 
vtahů 

2 468 4230 10 744 

Pohledávky – ovládající a 
řídící osoba 

 500 319 

Stát – daňové pohledávky 75 489  

Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 

603 286 780 

Dohadné účty aktivní 30 1569 3 244 

Jiné pohledávky 19 27 391 

Krátkodobý finanční majetek 4 580 5 269 9 537 

Peníze 608 586 872 
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Účty v bankách 3 972 4 683 8 665 

Časové rozlišení  507 193 268 

Náklady příštích období 290 64 268 

Příjmy příštích období 217 129  

PASIVA CELKEM 10 066 16 881 32 240 

Vlastní kapitál 2 263 4 156 9 016 

Základní kapitál 11 300 11 300 11 300 

Kapitálové fondy  -167 -161 

Rezervní fond, nedělitelný 
fond 

 11 217 

Výsledek hospodaření min. let 89 -9 048 -6 044 

Nerozdělený zisk min. let 101 102 1 956 

Neuhrazená ztráta min. let -12 -9 150 -8 000 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 

-9 137 2 060 3 704 

Cizí zdroje 7 684 12 430 23 000 

Rezervy  315 425 

Ostatní rezervy  315 425 

Krátkodobé závazky 7 684 12 115 19 575 

Závazky z obchodních vztahů 6 078 7 613 16 402 

Závazky – ovládající osoba   359 

Závazky ke společníkům  3 024  

Závazky k zaměstnancům 569 921 1 227 

Závazky ze sociální 
zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
251 391 598 

Stát – daňové závazky 438 166 937 

Krátkodobé přijaté zálohy   15 

Dohadné účty pasivní 293  37 

Bankovní úvěry a výpomoci 55  3 000 

Krátkodobé bankovní úvěry   3 000 

Časové rozlišení 119 295 224 
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Příloha č. 2 – Údaje analyzované společnosti – VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

Název položky 

Období 

2004 2005 2006 

Údaje v tisících  

Výkony 22 493 51 801 72 991 

Výkonová spotřeba 18 197 25 262 31 904 

Spotřeba materiálu a energie 3 060 1 387 1 909 

Služby 15 137 23 875 29 995 

Přidaná hodnota 4 296 26 539 41 087 

Osobní náklady 11 910 22 097 33 360 

Mzdové náklady 8 818 16 288 24 572 

Náklady na soc. zab. A zdrav. 
Poj. 

2 985 5 205 7 834 

Sociální náklady 107 604 954 

Daně a poplatky 66 62 92 

Odpisy DHM a DNM 118 1 640 3 121 

Tržby z prodeje DHM a 
materiálu 

 66 12 

Ostatní provozní výnosy 262 762 1 906 

Ostatní provozní náklady 1 511 904 1 030 

Provozní výsledek 
hospodaření 

-9 047 2252 5 278 

Výnosové úroky 3 59 116 

Nákladové úroky  23 74 

Ostatní fin. Výnosy 45  245 

Ostatní fin. Náklady 139 228 486 

Finanční výsledek 
hospodaření 

-91 -192 -199 

Daň z příjmů za běžnou činost   1 375 

Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost 

-9 138 2 060 3 704 

Výsledek hospodaření za 
účetní období 

-9 138 2 060 3 704 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

-9 138 2 060 5 079 

 


