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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

v rozmezí let 2014 až 2017, pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Zabývá 

se podrobnou analýzou společnosti, současnými problémy a snaží se najít návrhy 

možných řešení, která by v budoucnu mohla vylepšit situaci ve společnosti. 

Klíčová slova 

finanční analýza, finanční ukazatele, cash flow, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, aktiva, 

pasiva, rentabilita, likvidita, zadluženost, index IN05, Z-score 

Abstract 

Bachelor thesis focuses on the financial situation of the particular company, specifically 

in the period of years from 2014 to 2017, helped by the selected financial indicators.  

It deals with detailed analysis of the corporation, problems and try to bring possible 

suggestions, which could improve situation in the future. 

Keys words 

financial analysis, financial indicators, cash flow, balance sheet, profit and loss 

statement, assets, liabilities, profitability, liquidity, indebtedness, index IN05, Z-score 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybrané společnosti 

a následným návrhem možných opatření, která by mohla být využitá pro zlepšení 

finančně-ekonomické situace v podniku.   

Hlavním záměrem této práce je odhalení nedostatku, které jsou v současné době 

ve společnosti Byreti spol. s.r.o. Společnost vznikla na konci roku 2013 a zabývá 

se generálním dodáním interiérů, staveb a vypracováním architektonických návrhů. 

Bakalářská práce přestavuje přehled finančního zdraví za období od roku 2014 až 2017. 

Bakalářská práce se skládá ze čtyř kapitol. První části hovoří o cíli, metodice 

a postupech, vybraných pro zpracování práce. Druhou kapitola vymezuje teoretická 

východiska práce, kde můžeme najít vysvětlení všech pojmů, potřebných pro pochopení 

tematiky finanční analýzy. V třetí kapitole se nachází představení společnosti, náhled 

na aktuální stav a samotné hodnocení situace pomoci jednotlivých vybraných 

finančních ukazatelů a porovnaní výsledků s doporučenými hodnotami a oborovými 

průměry. Také zde najdeme PESTLE a SWOT analýzu, které se zaměřuje na silné 

a slabé stránky, možné příležitosti a hrozby. Závěr práce představuje shrnutí výsledků, 

zjištěných při provedení finanční analýzy a následný návrh řešení, která by vedla 

ke zlepšení aktuální situace. 

Výsledky hodnocení finanční situace společnosti Byreti spol. s.r.o. mohou být užitečné 

nejenom pro management, potenciální investory a současné zákazníky, ale také 

pro porovnání s konkurenci v oboru. Z přehledu finanční analýzy vedení společnosti 

může odhalit nejenom současné nedostatky, které by v budoucnu by mohli způsobit 

bankrot společnosti, ale také silné stránky, které se dají využit pro budoucí rozvoj. Této 

informace také pomůžou předvídat rizika, pro případné zamezení jejich zopakování 

v budoucnu. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je detailně zhodnotit finanční situaci stavební 

společnosti Byreti spol. s.r.o. za období 2014-2017 pomocí vybraných ukazatelů 

a metod finanční analýzy. Následně za další cíl si pokládám navrhnout opatření, která 

by v praxi pomohla zlepšit současnou finanční situaci. 

Postupy zpracování bakalářské práce  

Pro lepší pochopení problematiky finanční analýzy bakalářská práce začíná 

zpracováním teoretických východisek a přestavením jednotlivých ukazatelů.  Dále bude 

představena zkoumaná společnost a propočítáni absolutních, rozdílových a poměrových 

ukazatelů, které budeme potřebovat v další části bakalářské pro srovnání s konkurenci 

společnosti v oboru. Pro toto srovnání budou využité průměrné hodnoty ukazatelů 

v oboru stavebnictví, mezi které patří i společnost Byreti. 

V praktické části práce také kromě výpočtu ukazatelů budou použité hlavním způsobem 

logické matematické metody, mezi které patří analýza, syntéza a srovnání. Metoda 

srovnávání bude využitá nejenom při porovnání vypočítaných hodnot s průměrem 

ukazatele v odvětví, ale také s obecně doporučenými hodnotami ukazatelů. Metoda 

analýzy nám pomůže rozložit předměty na dílčí části, které budou dále použité 

pro následné zkoumaní jevu nebo situace. Další použitou metodou bude syntéza, která 

sleduje vývoj a fungování jevu obecně, dovolí nám to lépe daný jev hlouběji pochopit. 

Společně metody syntézy a analýzy tvoří dvě nedělitelné části které se navzájem doplní 

a představí finanční situaci společnosti.  

Hlavními podklady při zpracování finanční analýzy poslouží účetní výkazy společnosti 

Byreti spol. s.r.o. A to konkrétně rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz peněžních toků 

ze sledovaného období 2014-2017. 
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METODY FINANČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýza v klasické pojetí má dvě části, které jsou navzájem propojené. Patří 

sem zejména fundamentální a technická analýza, přičemž fundamentální analýza vytváří 

základ pro kvantitativní analýzu. Fundamentální analýza provádí vyhodnocení 

kvalitativních údajů společnosti pomoci odborného odhadu založeného na teoretických 

a empirických zkušenosti analytiků. Výstupem fundamentální analýzy je identifikace 

prostředí a vlivu, ve kterém se společnost nachází. Vliv na společnost může mít 

nejenom vnitřní a vnější ekonomické prostředí, ale také cíle a fáze života 

společnosti   (Sedláček, 2009, s. 35). 

Technickou finanční analýzou je kvantitativní zpracování ekonomických dat s pomoci 

matematických, matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných metod. 

Výsledky zpracování jsou vyhodnocovány kvantitativně a kvalitativně (Mrkvička, 

Kolář, 2006, 27). 

Rozdělení technické analýzy: 

 analýza absolutních dat: 

1. procentní rozbor (analýza trendů),  

2. vertikální analýza (procentní rozbor),  

 analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků), 

 analýza poměrových ukazatelů, 

1. rentability, 

2. aktivity, 

3. zadluženosti a finanční struktury, 

4. likvidity, 

5. kapitálového trhu a provozní činnosti, 

6. cash flow, 

 analýza soustav ukazatelů, 

1. pyramidové rozklady, 

2. komparativně analytické metody, 

3. matematicko-statistické metody, 

4. kombinace metod (Sedláček, 2009, 11). 
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

V druhé kapitole bakalářské práce se zaměřím na vymezení předmětu bakalářské práce 

a zdrojů, ze kterých budu ve své bakalářské práci čerpat. V neposlední řádě obsahuje 

detailní popis jednotlivých poměrových ukazatelů, které následně budou použité 

v praktické části pro zjištění finanční situace společnosti. 

1.1.1 FINANČNÍ ANALÝZA 

Pojem finanční analýza v dnešní době má mnoho interpretaci, definice dle Jaroslava 

Sedláčka (2007, s. 3) z knihy Finanční analýza podniku je: „finanční analýza 

je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stánek především hodnotových 

procesů podniku. Informace získané pomocí finanční analýzy umožňují dospět k určitým 

závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, představují podklad 

pro rozhodování jeho managementu“. Na finanční analýzu se můžeme dívat nejenom 

jako na způsob hodnocení současné situace společnosti a úspěšnost hospodaření, 

ale také jako na podklad pro zvolení budoucí strategie vývoje společnosti (Sedláček, 

2007, s. 3). 

Finanční analýzu můžeme zařadit mezi prostředky finančního řízení, které hodnotí 

vývoj výsledku hospodaření a může sloužit jako zpětná vazba, jak se společnosti daří 

(Pavelková, Knápková, 2012, s. 26). 

Zdrojem informace pro finanční analýzu slouží zejména účetní výkazy. Mezi které patří 

rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přehled peněžních toků (neboli výkaz cash flow) 

společnosti (Kislingerová, 2007, s. 18). 

1.1.2 ROZVAHA 

Rozvaha je účetním výkazem, který představuje stav dlouhodobého hmotného, 

dlouhodobého nehmotného majetku a zdroje jejich financování k určitému datu. Výkaz 

slouží tedy zejména k získáni informaci o majetkové situace podniku, zdrojích 

financování a finanční situace podniku. Při analýze rozvahy společnosti nám dovolí 

sledovat finanční situaci z několika hledisek. Prvním hlediskem je struktura aktiv 

a pasiv, jejích vývoj a velikost jednotlivých položek.  Dále ne méně důležité je sledovat 
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vztah mezi složkami aktiv a pasiv rozvahy, vlastní a cizí zdroje 

financování (Růčková, 2010, s. 22). 

1.1.3 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

Je písemným výkazem, který zachycuje pohyb výnosů a nákladů a podává informace 

o výsledku hospodaření za účetní období. Při analýze výkazu hledáme vztah, jakým 

jednotlivé položky ovlivňují výsledek hospodaření. Daný výkaz slouží podkladem 

pro hodnocení ziskovosti společnosti, proto je potřeby mít na mysli, že výkaz obsahuje 

tokové veličiny, jejichž změny v čase nejsou rovnoměrné, a tedy výnosy dosažené 

v určitém účetním období nemusejí být spojené s náklady, které byli vynaložené 

v jiném účetním období (Růčková, 2010, s. 31). 

1.1.4 VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 

Výkaz peněžních toků představuje přehled všech příjmů a výdajů společnosti za účetní 

období. Je důležité mít na paměti, že pojmy zisk a příjem není v praxi to stejné. Pomoci 

výkazu cash flow vidíme, kolik peněžních prostředků společnost vytvořila a na jaké 

účely je používá (Růčková, 2010, s. 33). Výkaz zisku a ztrát také rozděluje a člení 

náklady a výnosy dle peněžních toků v provozní, investiční a provozní 

činnosti (Synek, 2007, s. 73).   

Od 1.1.2015 novela č. 221/2015 Sb. upravující zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

zaznamenala změny v podmínkách vedení účetnictví, kdy povinnost sestavovat výkaz 

peněžních toků mají pouze střední nebo velké účetní jednotky. Vzhledem k tomu, 

že vybraná společnost nemá povinnost sestavovat daný výkaz, v této bakalářské práci 

je jemu více věnovat nebudeme (ZAKONYPROLIDI, 2018, online). 

STUPNĚ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU: 

1. provozní hospodářský výsledek,  

2. hospodářský výsledek z finančních operací, 

3. hospodářský výsledek za běžnou činnost, 

4. mimořádný hospodářský výsledek, 

5. hospodářský výsledek za účetní období, 

6. hospodářský výsledek před zdaněním (Vorbová, 1997, s. 27). 
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1.2 ANALÝZA ABSOLUTNÍCH UKAZATELŮ  

Prvním krokem při sestavení finanční analýzy podniku můžeme považovat analýzu 

absolutních ukazatelů, a to konkrétně analýzu trendů a jejich procentní rozbor. Oba 

způsoby vertikálního a horizontálního rozboru finančních výkazu dovolují vidět 

původní absolutní údaje v určitých souvislostech 

a vztazích (Kyslingerová, Hnilica, 2008, s. 9). 

1.2.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

Horizontální rozbor finančních výkazu většinou sleduje zkoumané velečiny v průběhu 

času, nejčastěji však hledá vztah k minulému účetnímu období. Princip horizontální 

analýzy je založen na výpočtu rozdílu hodnot ze dvou po sobě jdoucích účetních 

období. Prvním krokem je výpočet absolutní změny dvou období, která ve druhem 

kroku se vyjádři procentem k hodnotě výchozího roku (BUSINESSINFO, 2018, online). 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎(𝑡)  − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎(𝑡 − 1) 

1.2.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

Vertikální analýza neboli procentní rozbor dovoluje sledovat strukturu finančního 

výkazu vztaženou k nějaké smysluplné veličině. Například při analýze rozvahy bývají 

položky vyjádřena jako procento z celkových aktiv nebo v některých případech 

z celkových pasiv. Tím dokážeme posoudit roli jednotlivých položek na tvorbě 

zisku (BUSINESSINFO, 2018, online). 

1.3 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ 

Analýza rozdílových ukazatelů můžeme zařadit mezi absolutní ukazatele společně 

s horizontální a vertikální analýzou. Rozdílové ukazatele získáme pomoci výpočtu 

rozdílu mezi dvěma položkami výkazu. 

1.3.1 ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL 

Pracovním kapitálem podniku rozumíme takový kapitál, který společnost potřebuje 

ke svému fungování. Ukazatel čistého pracovního kapitálu určuje, kolik provozních 

prostředků podniku bude mít k dispozici poté, co uhradí krátkodobé závazky. 

V ideálním případě hodnota daného ukazatele by měla byt nízké kladné číslo. 

V případě, že ukazatel vyjde nulové nebo blízké k nule číslo znamená, že podnik 
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nedostává od svých odběratelů žádné finanční prostředky na účet, a tudíž nemá 

čím platit za odebrané zboží nebo služby. Je tedy potřeba zajistit, aby hodnota ukazatele 

byla na takové úrovni, kdy bude zajištěno fungování podniku a zároveň, aby společnost 

neměla nadbytečně velké náklady na financování dlouhodobých nebo vlastních 

zdrojů (MANAGEMENTMANIA, 2018, online). 

Č𝑃𝐾 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

1.3.2 ČISTÉ POHOTOVÉ PROSTŘEDKY 

Ukazatel čistých pohotových prostředku se vypočítá jako rozdíl mezi pohotovými 

prostředky a okamžitě splatnými závazky podniku. Pohotovými peněžními prostředky 

hlavně rozumíme peníze v hotovosti, na běžných bankovních účtech, občas však 

můžeme zahrnout i šeky, směnky nebo také krátkodobé termínové 

vklady (BUSINESSINFO, 2018). 

Mezi výhody tohoto ukazatele můžeme zařadit nízkou souvislost s podnikovými 

oceňovacími technikami. Při výpočtu je třeba myslet na to, že čisté pohotové prostředky 

můžou být hodně ovlivněné časovým posunem mezi vznikem a zaplacením faktur 

ve vztahu k okamžiku výpočtu ukazatelů likvidity (Kovanicová, Kovanic, 1995, s. 267). 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙á𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

1.3.3 ČISTÝ PENĚŽNÍ MAJETEK  

Daný ukazatel můžeme považovat za střední cestu mezi dvěma předchozími variantami. 

Je sestaven takovým způsobem, že kromě pohotových peněžních prostředků a jejich 

ekvivalentů zahrnuje také do oběžných   aktiv krátkodobé pohledávek. Jako jiný název 

ukazatele můžeme též název peněžně pohledávkový fond 

(BUSINESSINFO, 2018, online).  

Č𝑃𝑀 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑛𝑒𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 

1.4 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

1.4.1 UKAZATELE RENTABILITY 

Ukazatele rentability zkoumají ziskovost neboli výnosnost podniku. Pojem rentabilita 

znamená schopnost dosahovat čistého zisku a vytvářet nové zdroje. Pomoci ukazatelů 

rentability můžeme zjistit, zda společnost není nadměrně zadlužena, převařována nebo 
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zda jsou vhodně využité kapitálové zdroje. Pro zachování dlouhodobé stability 

je důležité, zvolit správný poměr mezi vlastními a cizími zdroji 

(FINANALYSIS, 2018, online). 

Rentabilita vloženého kapitálu 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, které 

hodnotí, s jakou účinnosti působí celkový investovaný do podniku kapitál, nezávislé 

na zdroji financování. Ukazatel ROI má však svoje nevýhody, které si popíšeme dále. 

Vzhledem k tomu, že potřebujeme vyjádřit míru zisku na konkrétní interval, v němž 

byli prostředky vložené do podniku budeme pracovat s průměrem investic na začátku 

a na konci období. Toto ale na druhou stranu může skreslit situaci, pokud se stav veličin 

během období výrazně měnil (Sedláček, 2011, s. 38). 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Ukazatel ROCE je poměrový ukazatel, který zkoumá výnosnost a efektivnost 

dlouhodobých investic společnosti, které jsou zapojené pro výrobu výkonu. Pro výpočet 

ukazatele je se používá podíl zisku před zdaněním a sumy vlastního kapitálu 

a dlouhodobých dluhů společnosti. Hodnota ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů 

u finančně-zdravé společnosti by měla být vyšší než úroková míra z dlouhodobých 

dluhu společnosti. V případě nižší hodnoty je možné, že vysoké zadluženi může 

způsobit snížení zisku pro vlastníky (FINANCE-MANAGEMENT, 2018, online). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
 

Rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability tržeb bývá také označován jako zisková marže. Pro výpočet daného 

ukazatele se využívá rozdílu výsledku hospodaření (pro výpočet použijeme provozní 

výsledek hospodaření) a tržeb společnosti (Sedláček, 2011, s. 38). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
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Rentabilita nákladů 

Pro výpočet hodnoty ukazatele můžeme vyjít z poznatku, že společné rentabilita tržeb 

a rentabilita nákladů tvoří hodnotu 1. Srovnáním s oborovými průměry můžeme zjistit 

zda nákladová rentabilita je v pořádku či nikoliv. Při dobré finanční situaci vývoj 

rentability nákladů v čase by měl mít rostoucí tendenci (Růčková, 2010, s. 56). 

𝑅𝑂𝐶 = 1 −
𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑒𝑛𝑖

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rentabilita aktiv 

Ukazatel, který poměřuje zisk s celkovými aktivy společnosti a tím zkoumá celkovou 

návratnost aktiv. Do čitatele zpravidla dosazujeme výsledek hospodaření nezatíženy 

zdaněním (Sedláček, 2011, s. 57). 

ROA neboli ukazatel rentability celkových vložených aktiv vyjadřuje míru návratnosti 

aktiv podniku a představuje poměr zisku a celkových aktiv investovaných do podnikaní 

bez ohledu na zdroje, ze kterých byli čerpané. V případě, že do čitatele dosazujeme 

hodnotu EBIT, pak ukazatel vyjadřuje hrubou sílu aktiv podniku před odpočtem daní 

a nákladových úroků. Druhou variantou, kterou můžeme využit je situace, 

kdy do čitatele dosadíme hodnotu čistého zisku zvýšený o zdaněné úroky, znamená 

to tedy, že ROA vyjadřuje poměr vložené prostředky nejen se ziskem, 

ale i se zaplacenými úroky (Sedláček, 2011, s. 57). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 

nebo 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100 

Pro účely této bakalářské práce použijeme vzorec s hodnotou výsledku hospodaření 

před zdaněním v čitateli (Sedláček, 2011 s. 57). 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (neboli výnosnosti vlastního kapitálu)  
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Při vypočtení ukazatele do čitatele se obvykle dosazuje čistý zisk po zdanění, 

ve jmenovateli se však můžou objevit v odlišných případech různé hodnoty. 

Při dosazení do jmenovatele je potřeba zvažovat, zda nevypustit nějaký z fondu 

vhodným způsobem. Tento ukazatel pomáhá v první řadě akcionářům, společníkům 

a dalším investorům zjistit, zda jejich kapitál se využívá s intenzitou, která odpovídá 

výši investičního rizika a přináší dostatečný výnos. Pro investora je rozhodující, 

zda ukazatel ROE je vyšší než úroky, který by získal při jiné variantě investování 

(Sedláček, 2011, s. 57). 

𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

1.4.2 UKAZATELE AKTIVITY  

Tyto ukazatele měří efektivitu hospodaření podniku se svými aktivy. V případě, 

že podnik má více aktiv, než je potřeba vznikají zbytečné náklady, následkem toho 

může být i menší zisk. V opačné situaci společnost přichází o mnohé potenciálně 

výhodné příležitosti a budoucí výnosy (Sedláček, 2011, s. 61).   

Obrat celkových aktiv 

Výsledek nám říká, kolik prostředků je schopna společnost vygenerovat z vlastních 

zdrojů neboli korun tržeb společnosti připadá na jednu korunu aktiv. Čím nižší hodnoty 

nabývá ukazatel, tím lepší je výsledek (Sedláček, 2011, s. 61). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Obrat stálých aktiv   

Představuje převrácenou hodnotu ukazatele relativní vázanosti stálých aktiv, tudíž má 

stejné nedostatky jako výše uvedený ukazatel. Tento ukazatel se využívá při posouzení, 

zda pořídit další produkční dlouhodobý majetek či ne. Pokud hodnota ukazatele 

podniku je menší, než oborový průměr je potřeba omezit investice podniku a zvýšit 

využití výrobních kapacit (Sedláček, 2011, s. 61). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Obrat zásob  

Tento ukazatel je také nazýván ukazatelem intenzity využití zásob, udává kolikrát 

je v průběhu roku položka zásob prodána a následně znovu uskladněna. Nevýhodou 

tohoto ukazatele je to, že v praxi často nadhodnocuje skutečnou obrátku aktiv. 

Pro odstranění tohoto nedostatku je vhodnější dosazovat do čitatele náklady na prodané 

zboží. V případě, že ukazatel vychází vyšší, než oborový průměr podnik nemá zbytečné 

nelikvidní zásoby, které v praxi často znamenají nadbytečné financování na skladování 

a představuji investici s nulovým nebo nízkým výnosem (Sedláček, 2011, s. 62). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Doba obratu zásob  

Ukazatel udává průměrný počet dnů vázaní zásob v podnikání do doby jejich spotřeby 

nebo prodeje a představuje poměr výše průměrné zásoby a denní spotřeby (Sedláček, 

2011, s. 62). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎
 

Doba obratu pohledávek 

Představuje poměr průměrného stavu obchodních pohledávek k průměrným denním 

tržbám. Výsledkem tohoto ukazatele je počet dnů, během nichž inkaso peněz 

je zadrženo v pohledávkách (Sedláček, 2011, s. 63). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Doba obratu závazků 

Ukazatel měří průměrnou dobu, s jakou společnost hradí své závazky. Představuje 

platební politiku podniku vůči jejím dodavatelům a udává kolik dnů podnik odkládá 

splácení faktur svým dodavatelům. Průměrná doba je většinou ovlivněna likviditou 

společnosti a závisí na výši bankovních úvěru, výši pracovního kapitálu a obratu 

oběžných aktiv (FAF, 2018, online). 
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𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧𝑎𝑣á𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/360
 

1.4.3 UKAZATELE NA BÁZI FINANČNÍCH FONDŮ A CASH FLOW 

Ukazatele založené na změnách fondů finančních prostředků se využívají zejména 

k hlubší analýze finanční situace podniku. Cílem je vyjádřit vnitřní finanční potenciál 

podniku, hlavně schopnost tvořit finanční přebytek použitelný k financování potřeb 

z vlastní hospodářské činnosti. Financováním potřeb se rozumí výplata dividend nebo 

podílů na zisku, financování investic, a především úhrada závazků. Pro výpočet 

se využívá ČPK a ukazatele konstruované na jeho základu (MANAGEMENTMANIA, 

2018, online). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧 ℎ𝑙𝑒𝑑𝑖𝑠𝑘𝑎 Č𝑃𝐾 =
Č𝑃𝐾

𝑟𝑜č𝑛í𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

𝑃𝑜𝑑í𝑙 Č𝑃𝐾 𝑧 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =
Č𝑃𝐾

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 Č𝑃𝐾 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

Č𝑃𝐾
 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 Č𝑃𝐾 =
Č𝑃𝐾

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

 

1.4.4 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI  

Ukazatele zadluženosti zkoumají, jak podnik využívá financování cizími zdroji 

a zda je schopný hradit své závazky. Hodnoty ukazatelů jsou ovlivněný několika 

základními faktory: rizikem, daněmi, typem aktiv a stupněm finanční volnosti podniku. 

Ukazatele zadluženosti můžeme rozdělit na dvě skupiny, mezi které patří ukazatele 

rozvahové a ukazatele míry finančního krytí, jsou sestavené z položek výkazu zisku 

a ztrát (MANAGEMENTMANIA, 2018, online). 
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Celková zadluženost  

Slouží především jako orientace pro věřitelé a představuje podíl cizího kapitálu 

k celkovým aktivům. Čím větší je podíl vlastního kapitálu, tím bezpečnější je investice 

pro akcionáře v případě likvidace. Proto pro podnik je výhodné mít co nejnižší hodnotu 

ukazatele. V opačném případě podnik získá dodatečné zdroje s vyšší úrokovou 

sazbou (Kovanicová, Kovanic, 1995, s. 284).    

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Koeficient samofinancování 

Vyjadřuje do jaké míry je společnost schopna pokryt své potřeby z vlastních finančních 

zdrojů. Udává také, zda je společnost stabilní a samostatná. Pro výpočet koeficientu 

se používá podíl celkových vlastních zdrojů a celkových zdrojů. Pomoci sumy 

koeficientu samofinancování a celkové zadluženosti dostaneme 1 (Dluhošová, 2008, 

28). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Dlouhodobá zadluženost 

Slouží pro nalezení optimálního poměru krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů 

a vyjadřuje jakou část aktiv podniku je financována dlouhodobými úvěry (závazky). 

Vyjadřuje podíl dlouhodobého cizího kapitálu a celkových aktiv a pomáhá nalézt 

optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů (Dluhošová, 2008, 29). 

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Běžná zadluženost 

Ukazatel běžné zadluženosti představuje, jaká část z celkových aktiv byla hrazena 

krátkodobým cizím kapitálem. Výpočet se rovněž provede jako poměr krátkodobých 

cizích zdrojů k celkovým aktivům (Sedláček, 2009, s. 65). 

𝐵ěž𝑛á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Dlouhodobé krytí stálých aktivity 

V případě, že hodnota ukazatele je větší, než 1v podniku dochází k překapitalizaci, 

což v praxi může znamenat vyšší stabilitu, ale snižuje se tak celková efektivita podniku. 

1.4.5 UKAZATELE LIKVIDITY  

Pojem likvidita znamená schopnost neboli možnost přeměny aktiv na peněžní 

prostředky, aniž by to mělo jakýkoliv dopad na snížení ceny, při jejích prodeji. 

Považuje se za jednu z charakteristik důležitých pro finanční stabilitu podniku. Kvůli 

trvalé nelikviditě podnik se dokonce může dostat do platební neschopnosti, která jako 

následek může mít dokonce insolvenční řízení. Pro management je tedy důležité najít 

optimální výší likvidity vhledem k potřebám podniku, aby společnost byla schopna 

hradit svoje závazky a zároveň neměla zbytečně moc volných peněžních prostředků 

(MANAGEMENTMANIA, 2018, online).  

Mezi nevýhody všech třech ukazatelů likvidity je to, že se mají statistický charakter, 

neboť jsou vždy sestavené vždy k určitému datu. Kvůli této skutečnosti se častěji 

používá ukazatel, odvozený z tokových veličin cash flow, ve výpočtu je poměr cash 

flow z provozní činnosti a průměrného stavu krátkodobých závazků 

(MANAGEMENTMANIA, 2018, online). 

Běžná likvidita  

Ukazatel vyjadřuje poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků a představuje 

kolikrát oběžná aktiva jsou schopný pokryt krátkodobé závazky. Běžná likvidita je 

citlivou na struktuře a správním zapsáni zásob, kvůli tomu, že u zásob přeměna na 

peníze může trvat dlouho. Podnik s nevhodnou strukturou oběžných aktiv se může 

snadno dostat do nepříznivé finanční situace (Grasseová a kol, 2012, s. 43). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidita 

Tento ukazatel odstraňuje nevýhodu ukazatele běžné aktivity, a to takovým způsobem, 

že z oběžných aktiv odečítáme zásoby. Tímto zaručíme, že zkoumáme pouze poměr 

mezi ukazatelem běžné a pohotové likvidity. Hodnota pohotové likvidity by v ideálním 
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případě neměla klesnout pod 1. V praxi se však můžeme setkat s velkými rozdíly 

ukazatelů likvidity zejména u podniku, kde se zásoby rychlé prodávají a u sezonního 

typu hospodaření (Grasseová a kol, 2012, s. 42). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel zkoumá schopnost podniku okamžitě splácet svoje dluhy. Představuje poměr 

peněžních prostředků a splatných závazků. Předpokládáme, že podnik je schopný 

splácet svoje závazky, pokud hodnota ukazatele je aspoň 0,2 (Sedláček, 2009, s. 68). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 + 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

1.4.6 UKAZATELE TRŽNÍ HODNOTY 

Účetní hodnota akcie 

Účetní hodnota akcie vyjadřuje poměr vlastního kapitálu a počtu kmenových akcii 

v oběhu. Abychom měli plnou představu je vhodné srovnat účetní hodnotu akcie s tržní 

hodnotou podniku stanovenou na kapitálovém trhu (Sedláček, 2009, 77). 

Úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖𝑒 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í
 

Čistý zisk na akcii  

Ukazatel odráží výsledky a úspěchy konkurentů při trendové analýze a je jedním 

z klíčových údajů o finanční situaci podniku. Představuje poměr čistého zisku a poštu 

kmenových akcií. Pro potřeby výpočtu ukazatele čistým ziskem rozumíme celkový zisk 

po odečtení daně a po výplatě primárních dividend. (Sedláček, 2009, 78). 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑐𝑖í =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑐𝑖í
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1.5 BONITNÍ A BANKROTNÍ MODELY 

Bonitní a bankrotní modely jsou účelově vytvořené soustavy ukazatelů, které se v praxi 

využívají za účelem posouzení finanční situace v hlubším smyslu.  

Cílem bonitních modelů je zjištění, zda se společnost řádí mezi dobré či špatné 

společnosti a stanovit bonitu hodnocení podniku pomoci bodového hodnocení. 

Za nevýhodu můžeme považovat silnou závislost na kvalitě zpracování databáze 

poměrových ukazatelův odvětvové skupině srovnatelných společnosti a celkově 

umožnění srovnatelnosti (RŮŽKOVÁ, 2010, s. 72). 

Bankrotní modely slouží k sledování finančního zdraví společnosti a v případě 

problému se snaží včas varovat před možným zbankrotováním společnosti. Jsou 

odvozené na základě posouzení dat skutečných společnosti a jejich vývoji. Na základě 

posouzení těchto dat vychází z předpokladu, že u společnosti již několik let před 

úpadkem se projevuji různé anomálie, které mohou signalizovat finanční problémy 

v budoucnu. V případě včasné identifikace těchto znamení je možné předejit zhoršení 

situace, a tedy i následnému bankrotu společnosti (FINANALYSIS, 2018, online). 

Pro potřeby této bakalářské práce jsem zvolila Altmanův model a model IN. 

Indikátor bonity 

Indikátor sestaven na podobném principu jako Altmanův model, s tím rozdílem, 

že při zkoumání podniku používá jiné ukazatele a jiné váhy významnosti vypočtených 

ukazatelů. Pro každou společnost platí, že čím vyšší hodnotu indikátoru bonity 

dostaneme, tím lepší finančně-ekonomickou situaci podnik má. Indikátor je také 

vhodný pro posouzení rizika budoucí spolupráce s podnikem pro investory 

(ALTAXO, 2018, online). 

Výpočet indikátoru bonity lze provést pomoci následujícího vztahu: 

• X1 = cash flow/cizí zdroje,  

• X2 = celková aktiva/cizí zdroje,  

• X3 = zisk před zdaněním/celková aktiva, 

 • X4 = zisk před zdaněním/celkové výkony, 
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 • X5 = zásoby/celkové výkony,  

• X6 = celkové výkony/celková aktiva (Sedláček, 2009, s. 109) 

Altmanova formule bankrotu  

Altmanův index finančního zdraví je doplňujícím faktorem při finanční analýze. Hojné 

využití najdeme pro společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi, daná formule 

je vyjádřena vztahem: 

• X1 = ČPK/aktiva celkem, 

 • X2 = kumulovaný nerozdělený hospodářský výsledek minulého období/aktiva           

celkem, 

 • X3 = EBIT/aktiva celkem,  

• X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje,  

• X5 = tržby/aktiva celkem (Sedláček, 2009, s. 109).  

𝑍 = 0,717 ∗ 𝑋1 + 0,847 ∗ 𝑋2 + 3,107 ∗ 𝑋3 + 0,420 ∗ 𝑋4 + 0,998 ∗ 𝑋5 

Při interpretaci výsledků za nejvíce příznivou považujeme situaci, kdy vypočtena 

hodnota indexu je větší než 2,99. Hodnota pohybující se v intervalu od 1, 81 do 2, 99 

spadá do tzv. šedé zóny, kdy situace není jednoznačně vyhraněná. Nejhorší možnou 

variantou je výsledek menší 1,81 který signalizuje problémy společnosti a možnost 

bankrotu v budoucnu (RŮŽKOVÁ, 2010, s. 110). 

Index IN05 

Nejnovějším modelem indexu řády IN01 podle testů na průmyslových datech podniku 

z roku 2004. Daná metoda spojuje pohled věřitelů a vlastníků (RŮŽKOVÁ, 2010, 

s. 112). 

05 = 0,13 × 𝐴 + 0,04 × 𝐵 + 3,97 × 𝐶 + 0,21 × 𝐷 + 0,09 × 𝐸 

Výpočet hodnoty indexu se provádí pomoci následujícího vztahu:  

A = aktiva/ cizí kapitál, 

B = EBIT/ nákladové úroky, 
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C = EBIT/ celková aktiva, 

D = celkové výnosy/ celková aktiva, 

E = oběžná aktiva/ krátkodobé závazky a úvěry, 

F = závazky po lhůtě splatnosti/ výnosy, 

V1 až V6 = váhy jednotlivých ukazatelů (RŮŽKOVÁ, 2010, s. 112). 

PORTEROVA ANALÝZA 

Porterova analýza patří mezi důležité teorie a manažerské nástroje, vznikla v roce 1979, 

kdy byla zformulovaná profesorem Michaelem Eugenem Porterem z Harvard Business 

School. Analýza pěti sil neboli 5F analýza představuje detailní analýzu odvětví, jeho 

rizik a vlivu vnějších sil na podnikání. Pro zjištění výsledku se pracuje s pěti prvky, 

odtud vzniká název z angličtiny Five Forces. Mezi tyto prvky patří Konkurenční 

rivalita, hrozba vstupu nových konkurentů a vzniku substitučních produktu, dále také  

vyjednávací síly odběratelů a dodavatelů (MANAGEMENTMANIA, 2018, online). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek č: 1: Porterova analýza (MANAGEMENTMANIA, 2018, online). 
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SWOT analýza 

„SWOT analýza je univerzální analytická technika používaná pro zhodnocení vnitřních 

a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního 

záměru (nového produktu nebo služby).“ Jedná se o jednu z nejpoužívanějších metod 

strategického řízení a marketingu. Název analýzy je stanoven pomoci začátečních 

písmen jednotlivých faktorů, a to silné stránky – Strengths; slabé stránky – Weaknesses; 

příležitosti společnosti – Opportunities a hrozby – Threats. I přesto, že metoda byla 

původně vymyšlena pro rozhodování managementu a analýzy celé organizace 

dá se v praxi použit téměř na cokoliv. SWOT se také hojně využívá při zjištění, 

hodnocení a  také případném zavedení protiopatřením rizik. Hlavním cílem analýzy 

je zjištění silných a slabých stránek uvnitř podniku (MANAGEMENTMANIA, 2018, 

online). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Třetí kapitola bakalářské práce se bude věnovat představení společnosti 

Byreti spol. s.r.o. a následně provedená finanční analýza za sledované období 2014 -

 2017. Pomoci poskytnutých informačních zdrojů bude proveden výpočet vybraných 

rozdílových a poměrových ukazatelů, který později bude sloužit pro vyhodnocení 

celkové finanční analýzy a návrh opatření, která by mohla zlepšit situaci. 

Základní informace o společnosti 

Obchodní společnost:  Byreti, spol. s.r.o. 

Sídlo:     Palackého náměstí 6/13, 664 91 Ivančice 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:   02431629 

Základní kapitál:  200 000 Kč 

Jednatel:    Martin Fabián 

Statutární orgán: Martin Fabián – jednatel společnosti 

Společníci: Martin Fabián 

Společnost Byreti, spol. s r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeným 

Krajským soudem v Brně pod spisovnou značkou C 81340, má pouze jednoho 

společníka, který je zároveň jednatelem. Základní kapitál  

Byreti, spol. s r.o. tvoří 200 000,- Kč a je ke dnešnímu dni zcela vložený (REJSTŘIK-

FIREM.KURZY, 2018, online). 

Společnost nabízí komplexní stavební činnost pro veřejný i soukromý sektor, která 

do sebe zahrnuje nejenom řízení staveb, ale také konzultační činnost odborného 

architekta, který zároveň společnost vede (BYRETI, 2018, online). 

Služby nabízené společnosti:  

 architektura, 

 generální dodávky interiérů a staveb, 
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 projektový management a stavební dozory, 

 architektonické modely, 

 3D tisk (BYRETI, 2018, online). 

 

Obrázek č: 2: Ukázka realizace staveb č.1 (Zdroj: Byreti, 2018, online) 

 

Obrázek č: 3: Ukázka realizace staveb č. 2 (Zdroj: Byreti, 2018, online) 
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Obrázek č: 4: Ukázka architektonických modelů společnosti Byreti č. 1 (Zdroj: Byreti, 2018, online) 

 

Obrázek č: 5 Ukázka architektonických modelů společnosti Byreti č. 2 (Zdroj: Byreti, 2018, online) 
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2.1.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA 

Horizontální analýza (neboli analýza trendů) byla provedena v letech 2014–2017. 

Výpočet analýzy byl založen na rozdílech mezi jednotlivými lety, které byli vyjádřené 

absolutně i procentně.   

Tabulka č. 1: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 

 

2014−2015 2015−2016 2016−2017 

AKTIVA v tis. Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

Aktiva celkem -1019 -19% 1351 31% -796 -14% 

Dlouhodobý majetek -129 -13% 292 35% -374 -33% 

DHM -129 -13% 292 35% -374 -33% 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek -129 -13% -836 

-

100% 0 0% 

Oběžná aktiva -890 -20% 1059 30% -440 -10% 

Dlouhodobé pohledávky 0 0% 0 0% 0 0% 

Krátkodobé pohledávky -1042 -31% 890 39% -105 -3% 

KFM 444 98% -578 -64% -487 -153% 

Peníze 133 83% 328 112% -261 -42% 

Účty v bankách 311 106% -906 

-

150% -226 75% 

Časové rozlišení 0 0% 0 0% 18 - 

Po provedení horizontální analýzy bylo zjištěno, že vývoj aktiv na začátku sledovaného 

období měl nejdříve klesající trend, který mezi roky 2015 a 2016 zaznamenal nárůst 

o 31 %, který v absolutním vyjádření je částka 1 351 tisíc korun českých. V posledním 

roce sledovaného období vývoj aktiv měl klesající tendenci v důsledku poklesu položky 

dlouhodobého hmotného majetku.  

Oběžná aktiva od roku 2014 mají spíše klesající trend, mezi roky 2015 

a 2016   zaznamenáváme ve společnosti narůst oběžných aktiv o 30 %, v absolutním 

vyjádření je to 890 tis. Kč. Hodnota účtu v bankách v roce 2013 vzrostla o 275 tis. Kč 

v důsledku pořízení bankovního úvěru společnosti.  
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Graf č. 1: Vývoj aktiv v letech 2014-2017 v tis. Kč (Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014-2017) 

Na grafu můžeme sledovat vývoj celkových aktiv společnosti Byreti během roku 

2014 až 2018. Celková aktiva vyvíjí kolísající trend, který zároveň můžeme vidět 

i u složky oběžných aktiv, z nichž je z větší části složen. Časové rozlišeni během 

sledovaného období mělo nulovou hodnotu.  

Tabulka č.  2: Horizontální analýza pasiv v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 

PASIVA v tis.Kč % v tis. Kč % v tis. Kč % 

Pasiva celkem -1019 -19% 1351 31% -796 -14% 

Vlastní kapitál 427 2,28x  -489 -80% 384 3,07x 

Základní kapitál 0 0% 0 0% 0 0% 

VH minulých let 39 -1,56x 352 25,14x -167 -46% 

VH běžného účetního 

období 388 32,33x -841 -2,1x 551 1,25x 

Cizí zdroje -1471 -28% 1865 50% -1180 -21% 

Dlouhodobé závazky 0 0% 0 0% 0 0% 

Krátkodobé závazky -2176 -66% 4428 3,9x -1180 -21% 

Bankovní úvěry 705 38% 461 18% -300 -10% 

Krátkodobé fin. 

Výpomoci 600 - -2057 -100% 0 0% 

Časové rozlišení 25 - -25 -100% 0 0% 

 

Vývoj celkových pasiv má ve sledovaném období stejný trend jako vývoj celkových 

aktiv. Základní kapitál se během let 2014 až 2017 nijak nezměnil, a tedy stále nabýval 

hodnoty 200 tis. Kč. V roce 2013 společnost eviduje pokles hodnot výsledku 
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hospodaření minulých let, v roce 2016 ale zaznamenala prudký nárůst o 2 514 %, 

což v přepočtu tvoří 352 tis. Kč., který se společnost rozhodla ponechat pro potřeby 

dalších účetních období. Výsledek hospodařeni běžného účetního období vzrostl v roce 

2013, kdy společnost byla založena o 148 %, a v dalším roce dokonce o 3233 %, 

a dalších letech byl propad a následný narůst o 125 %, který v absolutním vyjádření 

tvoří 551 tis. Kč.  

Krátkodobé závazky společnosti v prvním roce měli prudký nárůst v prvním roce, 

kdy společnost začala fungovat, dále ale krátkodobé úvěry mají klesající tendenci 

v důsledku splácení krátkodobých bankovních úvěru, a to konkrétně v roce 2015 

o 66 %, v roce ale však hodnota krátkodobých závazků vzrostla o 390 %, v důsledku 

nárůstu závazku z obchodních vztahů. V posledním roce sledovaného období cizí zdroje 

klesli o 21 %, v důsledku splacení krátkodobých závazků. 

 

Graf č. 2: Vývoj pasiv v letech 2014-2017 v tis. Kč (Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 

Z grafu můžeme vidět podíl vlastních a cizích zdrojů v pasivech společnosti 

za sledované období. Je zřejmě, že vývoj celkových pasiv má kolísavý trend, stejně jako 

vývoj cizích zdrojů, ze kterých se z větší části skládá. Časové rozlišení během 

sledovaného období je nulové. 
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2.2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA 

Tabulka č. 3: Vertikální analýza aktiv v % (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 

AKTIVA 2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Dlouhodobý majetek 18,0% 19,3% 19,8% 15,4% 

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 18,0% 19,3% 19,8% 15,4% 

Oběžná aktiva 82,0% 80,7% 80,2% 84,2% 

Dlouhodobé pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Krátkodobé pohledávky 62,3% 53,0% 56,0% 63,0% 

KFM 8,5% 20,7% 5,6% -3,4% 

Peníze 3,0% 6,8% 10,9% 7,4% 

Účty v bankách 5,5% 13,9% -5,3% -10,8% 

Časové rozlišení 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Daná tabulka znázorňuje vertikální analýzu a složení celkových aktiv v čase. Během 

sledovaného období největší podíl na celkových aktivech mají oběžná aktiva. 

Dlouhodobý majetek je v plné výši zastoupen položkou nedokončeným dlouhodobým 

hmotných majetkem. V průměru oběžná aktiva se pohybuji kolem 81 %. Přičemž 

oběžná aktiva jsou z největší části tvořeny krátkodobými pohledávkami společnosti. 

Časové rozlišeni během sledovaného období mělo nulovou hodnotu. 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza pasiv v % (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 

PASIVA 2014 2015 2016 2017 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 3% 14% 2% 10% 

Základní kapitál 4% 5% 4% 4% 

VH minulých let 0% 0% 6% 4% 

VH běžného účetního období 0% 9% -8% 2% 

Cizí zdroje 97% 85% 98% 90% 

Dlouhodobé závazky 0% 0% 0% 0% 

Krátkodobé závazky 62% 26% 98% 90% 

Bankovní úvěry 35% 59% 53% 56% 

Podíl vlastních a cizích pasiv společnosti není rovnoměrný. Z větší části pasiva jsou 

tvořeny cizími zdroji. Nejpočetnějšími složkami ve složení cizího kapitálu jsou 
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krátkodobé závazky a bankovní úvěry. V roce 2015 bankovní úvěry představovali 

dokonce téměř 60 % celkových pasiv.  

2.3 ANALÝZA ROZDÍLOVÝCH UKAZATELŮ 

Rozdílové ukazatele slouží k analýze řízení finanční situace společnosti a jsou navázané 

na likviditu společnosti Byreti. Pro přehlednost byla sestavena tabulka, vypočítaná 

poskytnutých výkazů. 

Tabulka č. 5: ČPK, ČPP, ČPM (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 

  2014 2015 2016 2017 

ČPK 1080 2366 -1003 -263 

ČPP 453 897 319 -168 

ČPM 480 2059 -2057 -1469 

Čistý pracovní kapitál má během sledovaného období velice kolísavý trend a v letech 

2016 a 2017 nabývá záporných hodnot.  

Ukazatel čistých pohotových prostředků má kolísavá trend, kdy společnost zaznamenala 

jisté problémy se splácením svých okamžitě splatných závazků. V roce 2017 ukazatel 

čistých pohotových prostředků má zápornou hodnotu, která znamená, že společnost 

nebyla schopna zaplatit okamžitě splatné závazky pohotovými prostředky. Pod pojmem 

pohotové peněžní prostředky máme na myslím peníze v hotovosti a na běžných 

bankovních účtech.  

Ukazatel čistého peněžního majetku v roce 2015 vzrostl téměř čtyřikrát ve srovnání 

s předchozím rokem v důsledku pořízení krátkodobého bankovního úvěru společnosti.  

Ve dvou posledních letech ukazatel má záporné hodnoty, společnost tedy neměla 

dostatečné množství volných oběžných aktiv. Výpočet ukazatele byl očištěn od zásob, 

kvůli tomu, že mají špatnou likviditu a mohli by tak ovlivnit vypovídací hodnotu 

výpočtu. 
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2.4 ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

2.4.1 UKAZATELE RENTABILITY 

Rentabilita aktiv ukazuje, do jaké míry je společnost schopna generovat zisk 

z dostupných zdrojů. Doporučena hodnota pro tento ukazatel není, obecně ale platí, 

čím větší zhodnocení, tím lépe pro společnost.  

Tabulka č. 6: Ukazatele rentability v % (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 

  2014 2015 2016 2017 

ROI 4,00 11,3 -3,59 3,11 

Oborový průměr 2,21 2,05 2,12 - 

ROCE 6,41 81 -3,53x 21,01 

ROA 4,00 11,34 -3,59 3,15 

Oborový průměr 1,69 2,03 2,51 - 

ROE 6,42 81,27 -3,42x 21,61 

Oborový průměr 3,94 5,31 5,47 - 

ROS 2,48 4,77 -9,52 2,08 

ROI neboli rentabilita vloženého kapitálu má během sledovaného období kolísavý 

vývoj. Maxima ROI nabývá v roce 2015, a to 11, 3 %. Doporučenou hodnotou 

pro rentabilitu vloženého kapitálu je 15 %. Této hodnoty společnost nedosáhla 

ani jednou během sledovaného období. Při srovnání s oborových průměrem v oboru 

stavebnictví můžeme vidět, že v letech 2014 a 2015 společnost měla lepší výsledky 

ukazatele ROI, než její konkurenti. 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) vyjadřuje efektivitu 

hospodaření společnosti s dlouhodobě vloženými zdroji. Během sledovaného období 

ukazatel měl kolísavý trend.  V roce 2016 ukazatel dosahuje záporné hodnoty 

v důsledku záporného výsledku hospodaření společnosti. 

Ukazatel rentability aktiv ROA vyjadřuje, zda společnost efektivně využívá svoji 

majetkovou bázi. Během sledovaného období ukazatel opakuje vývoj rentability 

vloženého kapitálu.  
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2.4.2 UKAZATELE AKTIVITY 

Tabulka č. 7: Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 

  2014 2015 2016 2017 

Obrat celkových aktiv 0,85 1,93 0,81 1,08 

Oborový průměr 0,61 0,43 0,53 - 

Obrat stalých aktiv 4,73 10,03 4,11 7,01 

Oborový průměr 2,7 1,56 1,86 - 

Obrat zásob 7,6 27,32 4,39 4,38 

Oborový průměr 5,4 6,5 7,2 - 

Obrat pohledávek 1,37 3,65 2,33 1,93 

Oborový průměr 0,95 1,2 1,7 - 

Doba obratu pohledávek (dny) 223,97 83,81 210,54 178,35 

Doba obratu závazků (dny) 261,28 48,72 432,36 298,39 

Obrat celkových aktiv uvádí, kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok a během 

sledovaného období má kolísavý trend. Doporučené hodnoty ukazatelů se pohybuji 

v intervalu od 1,6 do 3. Nejlepší hodnoty 1,93 obrat celkových aktiv nabýval 

v roce 2015.  

Ukazatel obratu stálých aktiv také má kolísavý trend. Obrat celkových aktiv by měl 

nabývat větší hodnoty než obrat celkových aktiv, což v případě společnosti je splněno. 

V porovnání s oborovým průměrem společnost má lepší výsledky. 

 

Graf č. 3: Doba obratu závazků a pohledávek ve dnech (Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 
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Doba obratu pohledávek má kolísavá trend. Přičemž doba splatnosti faktur 

je u dodavatelů je stanovena na 30 dnů. V tabulce můžeme vidět, že odběratele nesplácí 

svoje závazky včas. V roce 2014 doba obratu pohledávek byla 224 dnů, to je skoro 

osminásobek původní doby splatnosti.  

Doba obratu závazků měří, jaká doba uplyne mezi nákupem zboží a uhrazením faktury 

k němu vystavené. Nejlepší výsledem společnost měla v roce 2015, kdy společnost 

hradila své závazky před dodavateli během 49 dnů. Přičemž splatnost vystavených 

faktur je většinou kolem 30 dni. 

 

Graf č. 4: Doba obratu pohledávek a závazků (Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 

2.4.3 UKAZATELE ZADLUŽENOSTI  

Ukazatele zadluženosti představuji přehled, zda společnost využívá financování cizími 

zdroji a jestli je schopna hradit své závazky. Dle zlatého pravidla financování  ideálním 

případem je situace, kdy je využito polovina vlastních a polovina cizích zdrojů. 

Tabulka č. 8: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 

  2014 2015 2016 2017 

Celková zadluženost 0,97 0,85 0,98 0,9 

Oborový průměr 0.58 0,55 0,52 - 

Běžná zadluženost 0,62 0,26 0,98 0,9 

Koeficient samofinancování 0,03 0,14 0,02 0,1 

Oborový průměr 0,42 0,45 0,48 - 

Míra zadluženosti 27,64 6,02 44,5 8,61 

Dlouhodobé krytí aktiv 0,03 0,14 0,02 0,1 

Úrokové krytí - 8,32 -2,69 1,83 
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Celková zadluženost společnosti během sledovaného období se pohybuje 

od 85 do 98 %. Největší hodnoty celková zadluženost nabývala v letech 2014 a 2016, 

v nichž společnost evidovala velké nárůsty dlouhodobého hmotného majetku. Pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku bylo financováno krátkodobými bankovními úvěry. 

V dalších letech sledovaného období společnost zaznamenala o něco menší hodnoty 

celkové zadluženosti, nicméně ani nejmenších 85 % zadluženosti není atraktivní 

pro věřitele a investory.  

Běžná zadluženost měří, jakou část celkových aktiv společnost financuje cizími zdroji. 

Nejméně cizích zdrojů společnost využívala v roce 2015, a to pouze 26 %. V roce 2016 

cizí zdroje představovali až 98 % celkových aktiv. 

2.4.4 UKAZATELE LIKVIDITY 

Ukazatele likvidity vyjadřuji schopnost přeměny aktiv na volné peněžní prostředky, 

a tedy i schopnost společnosti hradit své krátkodobé závazky. Následující tabulka 

obsahuje srovnání likvidit společnosti a průměrem v odvětví stavebnictví v letech 

2014 až 2017. 

Tabulka č. 9: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 

  2014 2015 2016 2017 

Běžná likvidita 1,18 2,13 0,53 0,58 

Oborový průměr 1,6 1,72 1,98 - 

Pohotová likvidita 1,14 2,81 0,63 0,66 

Oborový průměr 1,42 1,52 1,71 - 

Okamžitá likvidita 0,12 0,55 0,04 -0,02 

Oborový průměr 0,35 0,03 0,15 - 

 

Ukazatele běžné likvidity společnosti jsou v letech 2016 a 2017 nízko pod hranici 

doporučeného intervalu, který je v rozmezí 1,5-2,5. V roce 2014 běžná likvidita 

nabývala hodnoty 1,18, který je blíž k doporučeným hodnotám. Nejlepší výsledek běžná 

likvidita nabývala v roce 2015, kdy dokonce byla vyšší než průměr v odvětví. 

Doporučený interval pro hodnotu ukazatele pohotové likvidity je v rozmezí 0,7 -

 1,2 (IPODNIKATEL, 2018, online). Pohotová likvidita má během sledovaného období 

kolísavý trend, kdy nejdříve v roce 2015 zaznamenala nárůst na hodnotu 2,81 a hned 

v dalším roce prudký propad na hodnotu 0,63. 



 

 

41 

 

Okamžitou likviditu můžeme považovat za nejpřísnější likvidní ukazatel, který 

vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky ihned. Při porovnání s průměrem 

v oboru stavebnictví je zřejmé, že ukazatel okamžité likvidity společnost měla lepší 

pouze v roce 2015, kdy byl pořízen krátkodobý bankovní úvěr. 

2.5 ALTMANŮV MODEL 

Využití Altmanova modelu v praxi dovolí odhadnout budoucí vývoj společnosti, 

jak moc se společnosti daří a zda spěje k prospěchu či bankrotu.  

Tabulka č.  10: Altmanův model  (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 

  2014 2015 2016 2017 

X1 0,20 0,55 -0,18 -0,05 

X2 0,00 0,00 0,06 0,04 

X3 0,00 0,12 -0,08 0,02 

X4 0,04 0,17 0,02 0,12 

X5 0,85 1,93 0,81 1,08 

Z score 1,02 2,75 0,52 1,19 

 

Hodnoty společnosti během sledovaného období nedosahuji doporučené hodnoty 2,9, 

což může znamenat, že společnosti je v ohrožení bankrotu. Nejlépe se dařilo společnosti 

v roce 2015, kdy hodnota Z-score nabývala hodnoty 2,75, kdy nedokážeme odhadnout 

další vývoj společnosti.  

2.6 INDEX IN05 

Metoda spojuje pohled věřitelů a vlastníků společnosti. V praxi je využíván k porovnání 

kvality fungování a může sloužit pro včasné varování společnosti před vznikem 

vážných problémů. 
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Tabulka č. 11: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Byreti, 2014−2017) 

  2014 2015 2016 2017 

A 1,04 1,17 1,02 1,12 

B 0,00 8,32 -2,69 1,83 

C 0,00 0,12 -0,08 0,02 

D 0,85 1,93 0,81 1,08 

E 1,18 2,13 0,53 0,58 

IN05 0,43 1,54 -0,05 0,59 

Z tabulky vypočítaných hodnot je zřejmé, že společnost má jisté problémy 

a je v ohrožení bankrotu. Můžeme tedy říct, že s pravděpodobnosti 92 % hrozí, 

že společnost zbankrotuje. Nejvyšší hodnotu a zároveň nejbližší tzv. „šedé zóně“, 

společnost dosáhla v roce, kdy Z-score nabylo hodnoty 1,54. 

2.7 PESTLE ANALÝZA 

Metoda PESTLE je používaná pro analýzu vnějšího prostředí společnosti a patří mezi 

základní metody strategického rozhodování. Při analýze vnějšího prostředí budou 

použité politické, ekonomické, sociální, technologické a ekologické. 

Politické faktory 

Společnost Byreti spol. s.r.o. podléhá zákonům České republiky, mezi nejdůležitější 

z nich patří: 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník – zákon, který upravuje formy 

podnikání, základní kapitál a náležitosti smluv, použitých v podnikání.  

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Společnost platí dan z příjmů 

právnických osob, jejíž sazba momentálně tvoří 19 % za rok. 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – společnost Byreti je plátcem 

DPH, obrat společnosti během 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců přesahuje 1 000 000 Kč.  

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – obsahuje vymezení minimální mzdy, 

základních odvodů, které jsou zaměstnavatele za své zaměstnance odvádět 

a výše strhávaných sociálních a zdravotních pojištění. 
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Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory působí na veškeré společnosti působící na trhu. Mezi ekonomické 

faktory můžou patřit úrokové sazby, vývoj inflace, výše hrubého domácího produktu 

a nezaměstnanost. 

Celkový vývoj inflace během sledovaného období má rostoucí tendenci. Z tabulky 

můžeme vidět, že míra inflace v roce 2015 zaznamenává mírný pokles z hodnoty 0,4 

na 0,3. Již v následujícím roce hodnota míry inflace začíná růst.  V roce 2017 inflace 

se vyšplhala dokonce na šestinásobné hodnoty roku 2014, ve kterém jsme začali 

sledovat její vývoj. Uvedená tabulka vychází z dat Českého statistického úřadu (CZSO, 

2018, online).  

Tabulka č.  12: Míra inflace  (Zdroj: Vlastní zpracování dle: CZSO, 2018, online) 

  2014 2015 2016 2017 

Míra inflace 0,4 0,3 0,7 2,5 

Dalším ekonomickým faktorem může byt nezaměstnanost. Během sledovaného období 

míry nezaměstnanosti v České republice má klesající trend. V roce 2014 míra 

nezaměstnanosti byla 7,46 % a poklesla na hodnotu 2,5, na konci roku 2017. 

V současné době nezaměstnanost žádným způsobem neohrožuje společnost. Byreti 

má své stálé vysoce kvalifikované zaměstnance. Uvedená tabulka vychází z dat 

Českého statistického úřadu (CZSO, 2018, online). 

Tabulka č. 13: Míra nezaměstnanosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle: CZSO, 2018, online) 

  2014 2015 2016 2017 

Míra nezaměstnanosti 7,46 6,24 5,19 3,77 

Hrubý domácí produkt byl v roce 2014 4 261 mld. Kč a na konci sledovaného období 

v roce 2017 5 049 mld. Kč. Zaznamenáváme rostoucí trend, který by v praxi mohl 

znamenat zvětšení poptávky po službách společnosti. Kvůli interním problémům 

se ale růst hrubého domácího produktu neprojevil na hospodářském 

výsledku (KURZY, 2018, online). 
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Tabulka č.  14: Vývoj hrubého domácího produktu v letech 2014-2017(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 

KURZY, 2018, online) 

  2014 2015 2016 2017 

HDP 4261 4477 4712 5049 

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory můžeme zařadit nejenom velikost populace, pohlaví, věkovou 

strukturu, ale také dostupnost, vzdělanost a odbornost pracovní síly na trhu práce. 

Společnost Byreti je ovlivněna v první řadě vzdělaním svých zaměstnanců, požaduje 

odborné vzdělání v oboru. V procesu náboru nových zaměstnanců dává přednost 

především zaměstnancům s praxí v oboru.  

Ekologické faktory 

Jeden z důležitých hledisek ochrany životního prostředí nejenom z pohledu státu 

ale zároveň také zákazníku společnosti, které vyžaduje, aby služby společnosti způsobili 

minimální škody ekologii. Stát s každým rokem zavadí více a více opatření, na zlepšení 

ekologické situace. Mezi nimi najdeme například ekologické daně a vyhlášky, které 

společnost musí dodržovat. Společnost se snaží eliminovat veškeré znečištění, které 

by mohla způsobit během stavby budov. Ekologické faktory ovlivňuji společnost málo, 

většinou Byreti poskytuje návrhy designu. 

2.8 PORTERŮV MODEL KONKURENČNÍCH SIL 

Substituční produkty 

Třetí silou kategorie konkurenčního prostředí je hrozba vzniku nových substitutů služeb 

a výrobků. Toto ohrožení by mohlo nastat například v situaci, kdyby konkurence přišla 

s novými technologiemi, které by mohli snížit náklady výroby nebo zvýšit kvalitu 

vyráběných výrobků. Vzhledem k modernímu vybavení, novým softwarům a vysoké 

kvalifikaci a odbornosti zaměstnanců dle mého názoru by společnost byla schopna 

zareagovat na vznik substitutu. Ohrožení by v této situaci mohlo nastat v případě 

potřeby nákupu nových softwarů, technologii a výdajů s nimi spojenými. 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla v oboru je středně vysoká, většina materiálů společnost objednává 

u zahraničních dodavatelů. Ceny materiálu zahraničních partnerů jsou o něco málo 

vyšší, než u Českých dodavatelů. Společnost Byreti preferuje tyto dodavatele především 

kvůli vyšší kvalitě, než mohou poskytnout České dodavatelů. Nevýhodou můžou být 

náklady na dopravu a případná časová prodleva, než se materiál doskladní.  

Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací síla odběratelů je spíše vysoka, kvůli konkurenci v stavebním průmyslu. 

V roce 2018 společnost změnila sídlo společnosti a přemístila svoje kancelářské 

prostory do Brna. Je tedy očekávané, že se zájem o služby společnosti bude zvyšovat 

v důsledku lepší dostupnosti pro zákazníky. Za 4 roky své existence společnost 

už má stálou klientelu. Pozitivní vliv na fungování společnosti má příznivá ekonomická 

situace. 

Vstup nových konkurentů do odvětví 

Pro vstup nové konkurenční společnosti do odvětví je zapotřebí relativně vysokých 

nákladů. Je potřeba nejenom pronajmout nejenom dílny, kde budou probíhat všechny 

činnosti spjaté s výrobou výrobků, ale také kancelářské prostory s dobrou dostupnosti. 

Dalším krokem by bylo pořízení odpovídajícího vybavení a drahých softwarů pro práci 

architekta. Riziko vstupu konkurentů vyloučit nemůžeme i přes pořizovací náklady. 

Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

Rivalita v oboru je poměrně vysoká. Další navýšení by mohlo nastat například 

v důsledku vzniku ekonomické krize. Důsledkem této situace by mohla snížit poptávka 

po službách a výrobcích společnosti Byreti.  

2.9 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza posuzuje strategii společnosti a spojuje v sobě pohledy na situaci uvnitř 

společnosti (silné a slabé stránky) a vně (příležitosti a možné hrozby). Na základě 

výsledků společnost můžete najít další možné alternativy strategického vývoje 

(Grasseová, Dubec, Řehák, 2010, s. 297). 
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Silné stránky:  

 kvalita poskytovaných služeb, 

 odbornost zaměstnanců, 

 přehlednost internetových stránek,  

 dobré vztahy mezi zaměstnanci. 

Slabé stránky: 

 vysoká konkurence, 

 vysoký podíl pohledávek, 

 poměrně nová společnost, 

 rostoucí doba obratu pohledávek. 

Příležitostí: 

 nabídka nových služeb, 

 nabídka služeb v zahraničí, 

 získání nových zákazníků, 

 možnost získat dotací z fondů Evropské unie (Evropská unie podporuje rozvoj 

nových společnosti při poskytnutí vypracovaného plánu rozvoje společnosti). 

Hrozby: 

 vstup nových konkurentu na trh, 

 růst inflace, 

 ekonomická krize a následný pokles poptávky po službách. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

Tato kapitola bakalářské práce obsahuje návrhy na zlepšení současné finanční situace 

společnosti Byreti spol. s.r.o. Z výsledků provedené finanční analýzy je patrné, 

že společnost během sledovaného období vykazuje špatné výsledky a její finanční 

zdraví se rok od roku nezlepšuje. Během sledovaného období dokonce vidíme, 

že společnost měla nízké nebo dokonce záporné výsledky hospodaření. Můžeme tedy 

říct, že společnost není ekonomický stabilní a je potřeba zavést určitá opatření. 

V opačném případě společnosti může hrozit v brzké době bankrot. Z výpočtu ukazatelů 

a různých metod, které byli spočítané z výkazů společnosti, jsem navrhla několik 

opatření, které by mohli pomoci zlepšit finanční stav společnosti Byreti. 

3.1 ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK 

Na základě výpočtu ukazatelů aktivity bylo zjištěno, že společnost má časové prodlevy 

s inkasem pohledávek. Průměrná doba obratu pohledávek za sledované období tvoří 174 

dnů. I přesto, že zaznamenáváme klesající trend doby obratu pohledávek, je potřeba 

myslet na to, že vysoká doba obratu pohledávek může ovlivnit schopnost společnosti 

platit své závazky. Při srovnání doby obratu pohledávek a doby obratu závazků 

společnosti se dá dojít k závěru, že prodlevy zaplaceni závazků dodavatelům vznikají 

v důsledku opožděného zaplacení pohledávek. Důsledkem je vznik nákladu, spojených 

s vymáháním pohledávek od odběratelů. 

Níže je zobrazená tabulka, která obsahuje přehled pohledávek a závazků společnosti 

Byreti spol. s. r. o.  

Tabulka č. 15: Srovnání výše závazků a pohledávek v letech 2014-2017(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 

BYRETI, 2018) 

  2014 2015 2016 2017 

Doba obratu pohledávek (dny) 224 84 211 178 

Doba obratu závazků (dny) 261 49 432 298 

Pohledávky 3339 2297 3187 3082 

Závazky 3311 1135 5563 4383 

Při srovnání výše závazků a pohledávek vidíme, že závazky jsou menší  

Průměrná doba obratu závazků ve sledovaném období byla 260 dnů, tato situace 

by se mohla vylepšit při zavedení opatření pro vymáhání pohledávek. 
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3.1.1 PROVĚŘENÍ BUDOUCÍCH ODBĚRATELŮ 

Tento krok může pomoci zamezit navýšení pohledávku v budoucnu. Cílem je tedy 

zjistit důvěryhodnost zejména budoucích odběratelů. Prověření spočívá v tom, 

aby z dostupných zdrojů a informaci zjistit, zda obchodní parter nepatří do rizikové 

skupiny. Tato analýza zkoumá hlavně finanční stabilitu, efektivitu a výkonnost 

společnosti odběratele. V případě, že obchodní partner patří do rizikové skupiny, 

je potřeba zvážit, zda je vhodná spolupráce s daným odběratelem, kvůli hrozícímu 

riziku pozdního placení vystavených faktur. Pro zamítnutí budoucí spolupráce může 

vést například skutečnost, že společnost nezveřejňuje výkazy a tím porušuje zákon.  

Zjistit více informaci o platební schopnosti budoucího obchodního partnera může 

pomoci i speciální pojišťovna, kdy zadáme požadavek na pojištění pohledávky. 

Pojišťovna v dalším kroku posuzuje bonitu odběratele a určuje výší úvěru 

a zda je ochotna pojistit pohledávky pro daného odběratele. 

Nejčastěji zkoumané ukazatele, které představuji, v jaké finanční situaci je odběratel: 

 likvidita (schopnost hradit své závazky), 

 zadluženost, 

 rentabilita, 

 čerpání bankovních úvěru, 

 existence finanční rezervy. 

3.1.2 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK 

Dalším návrhem pro řízení vyplacení pohledávek po termínu splatnosti je zavedení 

upomínkového systému, který by sloužil jako připomenutí, případně varování před 

možným naúčtováním penále pro pozdní zaplacení. Na příkladu uvádím návrh, 

jak by mohl daný systém vypadat a fungovat. Ve lhůtě 3 dnů po lhůtě splatnosti zaslání 

upomínky pomoci e-mailové komunikace.  Tento e-mail obsahuje připomenutí doby 

splatnosti a vyzvu k uhrazení nezaplaceného závazku. V případě, že pohledávka není 

zaplacena, na sedmý den po lhůtě splatnosti odběratel je telefonický kontaktován 

a dotázán, zda obdržel fakturu a zaznamenal, že lhůta splatnosti již vypršela. Dalším 

postupem, pokud ani dvě předchozí opatření nepomohla bude telefonický kontakt 

odběratele a upozornění, že pro další zakázku bude po odběrateli požadována záloha, 
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v případě, že faktura nebude zaplacena do 20 dnů od uběhnutí lhůty splatnosti.  

Při splacení faktur po 30. dnech a pozdějším navrhuji také zavést penále. Výše penále 

by byla odvozená od doby prodleni, kdy od 30-40 dnů by penále činilo 10 % od částky 

pohledávky. Po 40. dni by sazba penále představovala již výší hodnotu 20 % a následně 

po 45 dnech po době splatnosti výše penále by byla 25 % závazku. 

3.1.3 FAKTORING 

Další variantou řízení pohledávek je předání pohledávek po splatnosti faktoringové 

společnosti, která se přímo specializuje na vymáhání pohledávek.  

Nicméně tento krok by měl následovat až po vypršení veškerých lhůt a odeslání 

upomínek pro zaplacení pohledávek, protože se jedná o dražší variantu vymáhání. 

V případě předání pohledávek na vymáhání faktoringové společnosti je výhodou, 

že většinou odběratele si nemůžou dovolit pozdní uhrazení závazků z důvodu rizika 

neposkytnutí bankovních úvěru v budoucnosti.  

3.2 REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ SPOLEČNOSTI 

Dalším návrhem na doporučení společnosti Byreti je, zaměřit se na hospodaření 

se svými krátkodobými závazky, které během slevovaného období nabývali extrémně 

vysokých hodnot v důsledku pořízení společnosti krátkodobých úvěrů. Pro analýzu 

a zjištění přibližné výše úrokové sazby byli použité položky z výkazů společnosti. 

Výpočet byl proveden na příkladu roku 2016, pomoci poměru položky nákladových 

úroků a bankovních úvěrů.  

Pro analýzu zhodnocení situace bankovních úvěru byla použitá současná situace 

na trhu. Následně bylo zjištěno, že při dnešní velké konkurenci v bankovním sektoru 

by společnost Byreti by pro sebe mohla sjednat výhodnější podmínky pro získání 

bankovních úvěrů. Případně by bylo vhodné provést refinancování krátkodobých úvěrů, 

které společnost pořídila již v předchozích letech.  

Tabulka č. 16: Srovnání bankovních úvěrů (Zdroj: Vlastní zpracování dle: CZSO, 2018) 

  2016 Raiffeisenbank Sberbank 

Krátkodobé bankovní úvěry 3024 3024 1000 

Nákladové úroky  159 148 48 

Úroková sazba 5,3 4,9 4,8 
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Pro srovnání bankovních úvěrů společnosti byla vymodelovaná situace, 

kdy  pro srovnání jsem vybrala dvě konkurenční společnosti. V současné době 

se dá společnosti doporučit nechat vypracovat nabídky od několika bankovních 

instituce, které mají stabilní postavení na trhu a nabízí výhodné úrokové sazby. Pro cíle 

této bakalářské práce jsem zvolila Raiffeisenbank a Sberbank. V současné době 

Raiffeisenbank poskytuje právnickým osobám krátkodobé bankovní úvěry s úrokovou 

sazbou 4,9 % za rok. Pro výpočet úrokové sazby Sberbanku byla použita maximální 

výše krátkodobého úvěru, který banka poskytuje. V případě Sberbanku roční úroková 

sazba dokonce nižší než u společnosti Raiffeisenbank, a je na hodnotě 4, 8 % 

(SBERBANK, 2018, online). 

 

3.3 REORGANIZACE SPOLEČNOSTI 

Po shrnutí celkové finanční analýzy je patrné, že vypočítané ukazatele jsou velice slabé 

a finanční stav společnosti není stabilní. Mým doporučením je, aby společnost provedla 

přehodnocení všech činnosti a procesu vyhotovení zakázky. Dále je potřeba se zaměřit 

na způsoby a lhůty všech procesů, aby bylo zjištěno, zda skutečné ceny za služby, které 

společnost poskytuje, jsou odpovídající stanoveným cenám. Je potřeba se také zaměřit 

na včasné splacení závazků a s tím propojené dlouhé doby obratu pohledávek a platební 

morálku odběratelů.  
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti stavební 

společnosti Byreti pomoci zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy a na základě 

zjištěných výsledků navrhnout možná řešení současných problémů. Zavedení těchto 

návrhu v praxi mělo vést ke zlepšení finanční situace. 

Na úvod práce byli představené cíle a metodika práce. Druhá kapitola obsahuje 

teoretické poznatky a metody finanční analýzy, která byla použitá pro porozumění 

problematiky finanční analýzy a výpočet finančních ukazatelů v praktické části práce. 

Mezi metody použité v bakalářské práci patří především horizontální a vertikální 

analýza. Při výpočtu finančních ukazatelů jsem vycházela z výkazu, poskytnutých 

společnosti Byreti. 

Z finanční analýzy bylo zjištěno, že během sledovaného období společnost vykazuje 

vysokou zadluženost. Podíl cizích zdrojů se pohybuje v letech 2014 až 2017 v průměru 

kolem 93 %. Majetek společnosti je tvořen z 18 % dlouhodobým a z 82 % oběžnými 

aktivy.  Během analyzovaného období společnost měla vysoké krátkodobé závazky před 

bankovními institucemi.  V důsledku špatně platební morálky odběratelů doba obratu 

závazků tvoří zhruba 260 dnů. Příčinou této skutečnosti je také extrémně vysoká doba 

obratu pohledávek, která se v průměru pohybovala během sledovaného období kolem 

170 dnů. 

Při provedení finanční analýzy byli zjištěné jisté problémy fungování společnosti. 

Vývoj výsledku hospodaření během sledovaného období má velmi nízké hodnoty, 

v roce 2016 má dokonce zápornou hodnotu. Můžeme tedy říct, že výdaje společnosti 

jsou vyšší než její příjmy. Proto mezi návrhy patří reorganizace a přehodnocení 

veškerých procesů a činnosti, včetně kontroly, zda momentálně stanovené ceny jsou 

pro společnost výdělečné.  V závěrečné části bakalářské práce jsem navrhla možná 

opatření, která se týkají vymáhání pohledávek a refinancování krátkodobých úvěrů 

společnosti. 
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Příloha 1: Rozvaha – Aktiva Byreti s.r.o. v tis. Kč (Zpracováno dle: Byreti, 2014-2017) 

AKTIVA 2014 2015 2016 2017 

Aktiva celkem 5356 4337 5688 4892 

Dlouhodobý majetek 965 836 1128 754 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 965 836 1128 754 

Pozemky 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 965 836 1128 754 

Nedokončený dl. hmotný majetek 965 836 0 0 

Dlouhodobý fin. majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 4391 3501 4560 4120 

Zásoby 600 307 1054 1206 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 3339 2297 3187 3082 

Pohledávky z obchodních vztahů 3339 2297 1990 2734 

Krátkodobý finanční majetek  453 897 319 -168 

Peníze 160 293 621 360 

Účty v bankách 293 604 -302 -528 

Časové rozlišení  0 0 0 18 

Náklady příštích období 0 0 0 18 

Stát - daňové pohledávky 0 0 29 0 

  



 

 

ii 

 

Příloha 2: Rozvaha – Pasiva Byreti, spol. s.r.o. v tis. Kč (Zpracováno dle: Byreti, 2014-

2017) 

PASIVA 2014 2015 2016 2017 

Pasiva celkem 5356 4337 5688 4892 

Vlastní kapitál 187 614 125 509 

Základní kapitál 200 200 200 200 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 0 0 0 0 

Rezervní fond 0 0 0 0 

VH minulých let -25 14 366 199 

Nerozdělený zisk z minulých let  0 14 366 199 

Neuhrazená ztráta minulých let -25 0 0 0 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období  12 400 -441 110 

Cizí zdroje 5169 3698 5563 4383 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Závazky z obchodních vztahů  0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 3311 1135 5563 4383 

Závazky z obchodních vztahů       3304 982 2259 1619 

Závazky ke společníkům 5 60 5 0 

Závazky k zaměstnancům 12 12 17 12 

Závazky ze SP a ZP 7 7 9 7 

Stát – daňové závazky  -17 74 249 18 

Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

Jiné závazky 0 0 0 3 

Bankovní úvěry a výpomoci 1858 2563 3024 2724 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 

Krátkodobé bankovní úvěry 401 506 3024 2724 

Krátkodobé finanční výpomoci 1457 2057 0 0 

Časové rozlišení 0 25 0 0 

Výdaje příštích období 0 25 0 0 

Výnosy příštích období 0 0 0 0 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát – Byreti, spol. s.r.o. v tis. Kč (Zpracováno dle: Byreti, 

2014-2017) 

 

  Název položky 2014 2015 2016 2017 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 4562 8387 4632 5288 

A. Výkonová spotřeba 4438 7589 4839 4674 

A.2 Spotřeba materiálu a energie 629 1253 1617 1979 

A.3 Služby 3809 6336 3222 2695 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti 600 -293 -747 -152 

D. Osobní náklady  382 299 392 217 

D.1 Mzdové náklady 285 238 296 162 

D.2.1  Náklady na SP a ZP 97 61 96 55 

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 0 131 0 0 

III.3. Jiné provozní výnosy 0 400 0 0 

F. Ostatní provozní náklady 809 242 352 21 

F.3. Daně a poplatky v provozní oblasti 9 22 48 14 

F.5. Jiné provozní náklady 0 220 304 7 

* Provozní výsledek hospodaření 214 492 -204 154 

VI.  Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 4 0 

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 4 0 

J.  Nákladové úroky a podobné náklady 0 60 159 60 

J.2. 

Ostatní nákladové úroky a podobné 

náklady 0 0 159 60 

VII.  Ostatní finanční výnosy  7 160 31 16 

K.  Ostatní finanční náklady 81 93 100 0 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-)  -74 7 -224 -44 

** 

Výsledek hospodaření před zdaněním 

(+/-)  12 499 -428 110 

L.  Daň z příjmů 27 99 13 0 

L.1. Daň z příjmů splatná  27 99 13 0 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)  113 400 -441 110 

***  

Výsledek hospodaření za účetní období 

(+/-)  -15 400 -441 110 

 


