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1 Úvod 

Finanční analýza je základem finančního řízení a je podkladem pro finanční 

rozhodování. Výsledky finanční analýzy jsou založeny na řízení majetkové i finanční 

struktury, investiční a cenové politiky a také poskytuje informace o finančním zdraví podniku. 

Pokud je oslabeno finanční zdraví podniku, podnik se dostane do finanční tísně. Ta může 

přerůst ve finanční krizi a skončit úpadkem. Finanční analýza vychází z údajů a ukazatelů 

běžně dostupných z finančního a manažerského účetnictví, kalkulací, vnitropodnikové 

evidence a dalších údajů. Je zaměřena na srovnávání skutečnosti s plánem a se skutečností 

minulých období, s podniky téhož odvětví a konkurenčními podniky. Finanční analýza je 

rozbor špatných a dobrých tahů v minulosti. Díky těmto rozborům je společnost schopna 

přijmout opatření potlačující slabé stránky a navozující pozitivní výkon. 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit a zhodnotit aktuální finanční situaci vybraného 

podniku pomocí použití různých metod finanční analýzy. Tyto metody jsou popsány 

v teoretické části této práce. 

Na začátku praktické části je představena společnost Aston com s. r. o., kterou jsem si 

vybrala pro svoji bakalářskou práci. Na českém trhu působí již od roku 2003, tedy 10 let a 

jejím hlavním předmětem je poskytování telekomunikačních služeb. V praktické části se dále 

nacházejí metody finanční analýzy a zhodnocení jejich výsledků. Hlavním zdrojem této 

bakalářské práce jsou finanční výkazy společnosti Aston com s. r. o. za účetní roky 2008 až 

2012 a její webové stránky. 
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2 Finanční analýza  

Tato kapitola bude zaměřena na popsání finanční analýzy z teoretického hlediska. 

Bude zde popsán účel finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu, pojem finanční 

zdraví podniku, uživatelé finanční analýzy, kvalitativní a speciální metody testování a 

souhrnné metody výkonností podniku.  

2.1 Účel finanční analýzy 

Finanční analýza slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku. 

Pomáhá odhalit, zda je podnik dostatečně ziskový, zda má kapitálovou strukturu, zda využívá 

efektivně svých aktiv, zda je schopen splácet své závazky a celou řadu dalších významných 

skutečností. Průběžná znalost finanční situace firmy umožňuje manažerům správně se 

rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při stanovení optimální finanční struktury, při 

alokaci volných peněžních prostředků, při poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování 

zisku apod. Znalost finančního postavení je nezbytná jak ve vztahu k minulosti, tak pro odhad 

a prognózování budoucího vývoje.  

Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení, protože působí jako zpětná 

informace o tom, kam podnik v jednotlivých oblastech došel, v čem se mu jeho předpoklady 

podařilo splnit a kde naopak došlo k situaci, které chtěl předejít nebo kterou nečekal. 

Výsledky finanční analýzy mohou poskytnout cenné informace pro budoucnost podniku. 

Výsledky finanční analýzy slouží nejenom pro vlastní potřebu firmy, ale i pro uživatele, kteří 

nejsou součástí podniku, ale jsou s ním spjati hospodářsky, finančně apod. 

Manažeři potřebují finanční analýzu pro krátkodobé a zejména pak pro dlouhodobé 

finanční řízení podniku. Finanční analýza zahrnuje celou škálu metod přispívajících k řešení 

nejrůznějších rozhodovacích úloh. Vedle analýzy finančního postavení podniku a posouzení 

finanční pozice podniku, je možno ji využít např. k rozhodování o investičních záměrech, o 

financování dlouhodobého majetku, k volbě optimální kapitálové struktury, při sestavování 

finančního plánu apod. Finanční analýza by měla být taky významnou součástí řízení 

výkonnosti podniku orientovaného na hodnotové řízení. 

Finanční analýzu jako zdroj pro další rozhodování a posuzování potřebují nejen 

samostatní manažeři podniku, ale i investoři, obchodní partneři, státní instituce, zahraniční 

instituce, zaměstnanci, auditoři, konkurenti, burzovní makléři a v neposlední řadě i odborná 

veřejnost. Je důležité pečlivě zvážit, pro koho je finanční analýza zpracovávána. [4] 
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2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Zpracování finanční analýzy vyžaduje získání dat, jež tvoří východisko pro kvalitní 

zpracování a dosažení relevantních výsledků. 

Základní zdroj dat představují účetní výkazy podniku – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

výkaz cash flow a příloha k účetní uzávěrce. Řadu cenných informací obsahuje taky výroční 

zpráva. Čerpat informace jde dále ze zpráv samotného vrcholového vedení podniku, ze zpráv 

vedoucích pracovníků či auditorů, z firemní statistiky produkce, poptávky, odbytu či 

zaměstnanosti, z oficiálních ekonomických statistik, z komentářů odborného tisku, 

z nezávislých hodnocení a prognóz atd. 

Kvalita získaných informací se odráží v přesnosti a vypovídací schopnosti výsledků 

finanční analýzy. Přípravě a sběru dat by měla být věnována patřičná pozornost. Platí: čím 

více analytik o společnosti ví, tím má větší šanci vytvořit finanční analýzu s vysokou 

vypovídající schopností.  

 

2.2.1 Rozvaha podniku 

Základním účetním výkazem každého podniku je jeho rozvaha, která nás informuje o 

tom, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je tento majetek financován. Rozvaha se 

vždy sestavuje k určitému datu a musí platit: aktiva = pasivům. 

 

Aktiva (majetková struktura podniku) 

Základním hlediskem členění aktiv je především doba jejich upotřebitelnosti, případně 

rychlost a obtížnost jejich konverze v peněžní prostředky (likvidnost), aby bylo možné uhradit 

splatné závazky (hledisko likvidity). 

Aktiva v rozvaze lze rozlišit na: 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek 

C. Oběžná aktiva 

D. Časové rozlišení 
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Pohledávky za upsaný základní kapitál zachycují stav nesplacených akcií nebo podílů 

jako jednu z protipoložek základního kapitálu. Jsou to pohledávky za jednotlivými upisovateli 

– společníky, akcionáři, členy družstva.  

Dlouhodobý majetek je tvořen dlouhodobým hmotným majetkem, dlouhodobým 

nehmotným majetkem a dlouhodobým finančním majetkem. 

Dlouhodobý majetek slouží podniku dobu delší než jeden rok, postupně se 

opotřebovává a tvoří podstatu majetkové struktury. 

Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje zejména zřizovací výdaje, nehmotné 

výsledky výzkumné činnosti, software, různá ocenitelná práva (např. know-how, licence, 

autorská práva) a goodwill s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené 

účetní jednotkou a při plnění povinností stanovených zákonem, zejména respektování 

principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. [4] 

Dlouhodobý hmotný majetek tvoří samostatné movité věci, případně soubory movitých 

věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní hodnota je vyšší než 

40.000 Kč a provozně-technická funkce delší než rok. Dále jsou to budovy, byty, nebytové 

prostory a stavby a jiný majetek (př. technické zhodnocení nebo výdaje hrazené námi jako 

nájemcem). [17] 

Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje nakoupené obligace, vkladové listy, termínové 

vklady, půjčky poskytnuté jiným podnikům aj. U úvěrových cenných papírů musí být 

splatnost delší než 1 rok. Důležité je si uvědomit, že dlouhodobý finanční majetek se 

neodepisuje. Důvodem je skutečnost, že časem nedochází k opotřebení, jako je tomu 

například u strojů či budov. Vždy je třeba zjistit, o jaký druh dlouhodobého finančního 

majetku se jedná. Může jít o strategickou investici, která je důležitá z hlediska samotné 

činnosti podniku, nebo o alokaci volných finančních prostředků. To je pak velmi důležité 

zohlednit při samostatné finanční analýze. 

Oběžná aktiva představují krátkodobý majetek, který je v podniku přítomen v různých 

formách a je neustále v pohybu. Velký podíl oběžného majetku mají například podniky 

zabývající se obchodní činností. Oběžný majetek se obrací velmi rychle. 

 Zásoby představují skladovaný materiál, nedokončené výrobky, polotovary vlastní 

výroby, hotové výrobky vlastní výroby a zboží nakoupené k prodeji. 

 Pohledávky jsou tříděny z hlediska času (krátkodobé a dlouhodobé) a z hlediska účelu 

(pohledávky z obchodního styku, pohledávky ke společníkům apod.). Dlouhodobé 

pohledávky jsou součástí oběžného (tj. krátkodobého) majetku, i když mají dobu splatnosti 

delší než 1 rok. 
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 Krátkodobý finanční majetek zahrnuje cenné papíry obchodovatelné na peněžním trhu 

(např. státní pokladniční poukázky, krátkodobé obligace, směnky pořízené za účelem 

obchodování apod.). Hlavně zde patří bankoví účty a peněžní prostředky v hotovosti. 

Umožňuje krátkodobé investování přebytečných peněžních prostředků a získání vyšších 

výnosů. Na druhé straně umožňuje zabezpečení rychlé likvidity podniku. Zahrnují se zde i 

tzv. vlastní akcie a vlastní dluhopisy, které může podnik dle obchodního zákoníku držet.  

Časové rozlišení zachycuje zůstatky účtů časového rozlišení nákladů příštích období 

(např. předem placené nájemné) a příjmů příštích období (např. provedené a dosud 

nevyúčtované práce).  

Pasiva (kapitálová struktura podniku)  

Kapitálová struktura podniku je zachycena na straně pasiv rozvahy. Obsahuje zdroje 

financování podnikového majetku. 

Pasiva jsou tvořena těmito položkami: 

A. Vlastní kapitál 

B. Cizí zdroje 

C. Časové rozlišení 

Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, kapitálovými fondy, rezervními fondy a 

ostatními fondy tvořenými ze zisku a dále vytvořeným VH minulých let i běžného účetního 

období. 

 Základní kapitál představuje část vlastního kapitálu, která vzniká zejména při založení 

společnosti – jde o upsaný kapitál. V případě vykazování ztráty, která se neuhradí jinou 

formou (např. z rezervního fondu), dochází k vynucenému snížení základního kapitálu. 

 Do kapitálového fondu patří především emisní ážio (rozdíl mezi emisním kurzem a 

jmenovitou hodnotou akcií), dále se mohou kapitálové fondy tvořit z darů či z vkladů 

společníků nezvyšujících základní kapitál apod. Patří sem i oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků a při přeměnách společnosti. 

 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku jsou fondy tvořené interně ze 

zisku.  

 Výsledek hospodaření minulých let představuje část zisku, která nebyla použita do 

fondů či na výplatu podílu na zisku a převádí se do dalšího období. Je důležité analyzovat 
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skutečnost, zda podnik využívá vytvořený zisk pro svůj další rozvoj, nebo naopak dochází 

k rozdělení zisku vlastníkům. 

Významnou položkou finanční struktury podniku jsou cizí zdroje. Patří k nim rezervy, 

dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní úvěry.     

 Rezervy jsou tvořeny na vrub nákladů podniku (snižují vykazovaný zisk). Představují 

částku peněz, kterou bude muset podnik v budoucnosti vydat – jde tedy o budoucí závazky 

(např. rezervy na opravy hmotného majetku). Rezervy upravené zákonem o rezervách jsou 

odečitatelné pro účely zdanění zisku; ostatní nikoliv.  

 Jako dlouhodobé závazky vystupují ve finanční struktuře závazky z obchodního styku. 

Patří sem i emitované obligace, dlouhodobé zálohy od odběratelů, dlouhodobé směnky 

k úhradě aj. 

 Krátkodobé závazky představují závazky vůči dodavatelům, krátkodobé směnky 

k úhradě, krátkodobé zálohy od odběratelů. Patří sem i závazky vůči zaměstnancům, 

institucím (např. sociálního zabezpečení) či společníkům. 

 Bankovní úvěry a výpomoci zahrnují úvěry dlouhodobé (se splatností delší než 1 rok), 

běžné úvěry a krátkodobé finanční výpomoci poskytnuté účetní jednotce jinými osobami než 

bankami (třetími osobami) a společníky obchodních společností. 

Poslední položkou finanční struktury je časové rozlišení. Zachycuje zůstatky výdajů 

příštích období (např. nájemné placené zpětně) a zůstatky výnosů příštích období (např. 

předem přijaté nájemné, předplatné apod.). [4] 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výnosy můžeme definovat jako peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých 

činností za dané účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejích inkasu.  

Náklady pak představují peněžní částky, které podnik v daném období účelně vynaložil na 

získání výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období dojít. 

Výsledek hospodaření podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady 

podniku. 

Výnosy – náklady = výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)    (2.1) 

 První řádek výkazu zisku a ztráty obsahuje tržby za prodané zboží. K této položce se 

velmi úzce vztahuje následující řádek náklady na prodané zboží, který zahrnuje pořizovací 

cenu prodaného zboží. Rozdílem těchto položek je obchodní marže podniku. Je zřejmé, že 
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významné hodnoty na těchto řádcích budou mít především podniky zaměřené na obchodní 

činnosti. Obchodní marže by měla samozřejmě dosahovat kladných hodnot. 

Dalším řádkem výkazu zisku a ztráty jsou výkony, které zahrnují: 

a) tržby za prodej vlastních výrobků služeb 

b) změnu stavu zásob vlastní činnosti, tj. nedokončené výroby, polotvarů, výrobků a 

zvířat, tato položka může mít i zápornou hodnotu; 

c) aktivaci, v této položce je hodnota aktivovaných nákladů zejména na zásoby a 

dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností. 

K výkonům se pojí položka výkonová spotřeba, která obsahuje náklady na materiál, 

energie, opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, nájemné a náklady na 

pořízení drobného nehmotného majetku. Podle charakteru položek jsou zařazeny mezi 

spotřebu materiálu a energií nebo služby. 

Tržby za prodané zboží a náklady na pořízení zboží jsou obvykle dominantní pro 

obchodní podnik, výkony a výkonová spotřeba jsou naopak významné pro podniky 

s výrobním zaměřením. 

Další položkou je přidaná hodnota, kterou lze vyjádřit následovně: 

Přidaná hodnota = obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba   (2.2) 

Přidaná hodnota vyjadřuje hodnotu přidanou zpracováním, tzn. hodnotu, kterou 

podnikatel přidá svou činností k hodnotě nakupovaných meziproduktů. Přidaná hodnota 

představuje v ekonomickém pojetí ocenění výrobních faktorů podniku (odpisy, osobní 

náklady, nákladové úroky) a vytvořený zisk. Je možné analyzovat podíly jednotlivých složek 

na přidané hodnotě a porovnat je s jinými podobnými podniky. Pozitivně je hodnoceno 

zvyšování složek přidané hodnoty. 

Výsledek hospodaření se zjišťuje ve třech složkách – jako provozní, finanční a 

mimořádný. Proto se v těchto složkách zjišťují jak výnosy, tak i náklady. 
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K provozním výnosům patří výnosy zmíněné v předešlém textu a další položky: 

1.   Tržby za prodej zboží 

2. Výkony 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 

Aktivace 

3. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Tržby z prodeje materiálu 

4. Ostatní povozní výnosy 

5. Převod provozních výnosů 

K provozním nákladům patří náklady již zmíněné a další položky: 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 

B. Výkonová spotřeba 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 

B.2. Služby 

C. Osobní náklady 

D. Daně a poplatky 

E. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek 

H. Ostatní provozní náklady 

Součtem všech provozních výnosů a odečtením všech provozních nákladů je vypočten 

provozní výsledek hospodaření, který je pro každý podnik velmi důležitou položkou, protože 

ukazuje, jak se podniku dařilo v jeho hlavní výdělečné činnosti. 

Při analýze výkazu zisku a ztráty nelze opomenout ani finanční výnosy, které jsou 

reprezentovány položkami: 

6. Tržby z prodeje cenných papírů 

7. Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 

8. Výnosy z prodeje krátkodobého finančního majetku 

9. Výnosy z přeceněných cenných papírů a derivátů 
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10. Výnosové úroky 

11. Ostatní finanční výnosy 

Finančním výnosům adekvátně odpovídají finanční náklady: 

J. Prodané cenné papíry a podíly 

K. Náklady z finančního majetku 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 

N. Nákladové úroky 

O. Ostatní finanční náklady 

P. Převod finančních nákladů 

Sečtením všech finančních výnosů a odečtením finančních nákladů je získán finanční 

výsledek hospodaření, který bývá u řady nefinančních podniků záporný.  

Součet provozního a finančního výsledku hospodaření snížený o daň z příjmů z běžné 

činnosti tvoří výsledek hospodaření za běžnou činnost. 

Ve výkazu zisku a ztráty jsou uvedeny i mimořádné položky výnosů a nákladů. Rozdíl 

mimořádných výnosů a mimořádných nákladů snížený o daň z příjmů z mimořádné činnosti 

představuje mimořádný výsledek hospodaření. 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost a mimořádný výsledek hospodaření tvoří 

výsledek hospodaření za účetní období. Jedná se o účetní zisk, ve finanční analýze je často 

používán jako čistý zisk (EAT). 

Ve finanční analýze je často využíván i zisk v podobě zisku před zdaněním (EBT), 

příp. zisku před úroky a zdaněním (EBIT). Zejména pro srovnání hospodaření podniků 

nezávisle na zadlužení, daňovém zatížení a odpisové politice je výhodný zisk před odečtením 

úroků, zdaněním a odpisy (EBITDA). [4] 
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Platí: 

Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) 

+ daň z příjmu  

= zisk před zdaněním (EBT) 

+ nákladové úroky  

= zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

+ odpisy 

= zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) [16] 

2.3 Pojem finanční zdraví podniku 

V této kapitole s budeme zabývat finančním zdravím podniku. Rozdělíme si finanční 

analýzu do dvou oblastí, podmínky finančního zdraví a další informace. 

Finanční analýzu podniku můžeme rozdělit do dvou oblastí: 

- externí finanční analýza, která vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem veřejně 

dostupných finančních, zejména účetních informací, 

- interní finanční analýza, která je vlastně synonymem pro rozbor hospodaření podniku; 

při tomto druhu analýzy jsou analytikovi k dispozici veškeré údaje z informačního 

systému podniku, tj. kromě informací z finančního účetnictví i údaje z účetnictví 

manažerského nebo vnitropodnikového (nákladového, z podnikových kalkulací, plánu, 

statistiky apod.). 

 

Rozlišení těchto dvou úrovní finanční analýzy je klíčové pro pochopení cílů, které se 

mají pomocí analýzy dosáhnout. 

Obecně je cílem finanční analýzy poznat finanční zdraví firmy, identifikovat slabé 

stránky, které by mohly firmě v budoucnu působit menší či větší problémy a naopak stanovit 

její silné stránky, o které by mohla v budoucnu opírat svou činnost. 

Postup, jakým lze tohoto cíle dosáhnout, lze charakterizovat jako: 

a) zobrazení uplynulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření podniku, 

b) určení příčin jejich zlepšení nebo zhoršení finanční situace podniku, 

c) volba nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činnosti a usměrňování finančního 

hospodaření a finanční situace podniku. 
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Ne ve všech případech lze však dosáhnout naplnění všech výše uvedených cílů. 

Rozhodující je, kdo analýzu provádí a proč ji provádí. 

Externí analytik nemá ani takové ambice, ani takové kompetence: analýzou se zabývá 

např. proto, aby na jejím základě stanovil bonitu firmy pro potenciální investory – pak je 

jejím výsledkem a současně závěrem investiční doporučení. Je-li tímto analytikem banka, 

bude se zejména zajímat o to, zda je firma likvidní a solventní. 

Finanční zdraví podniku 

Vycházíme z předpokladu, že všechny podniky se snaží jednak za všech okolností 

přežít a za druhé dosahovat co nejlepších výsledků hospodaření, tj. maximalizovat rozdíl mezi 

svými výnosy a náklady. 

 Pokud v podniku dochází k nepříznivému vývoji peněžních toků, může být ohrožen 

jeho život – jeho samotná existence. O finančně zdravém podniku můžeme mluvit tehdy, 

když nemá problémy se svou schopností včas uhrazovat splatné závazky. 

 Důležitou podmínkou finančního zdraví je i perspektiva dlouhodobé likvidity, tzn. aby 

schopnost uhrazovat splatné závazky byla zachována i v budoucnu. Dlouhodobou likviditu 

významně ovlivňuje poměr mezi cizími a vlastními zdroji v celkové finanční struktuře 

podniku. Menší podíl cizích zdrojů znamená menší zatížení fixními platbami a signalizuje 

menší zranitelnost podniku při výkyvech výsledků hospodaření směrem dolů. Tím je takový 

podnik i jistější investicí pro věřitele. 

 Dlouhodobá likvidita je však pouze jednou z podmínek finančního zdraví. Aby 

podniku někdo svěřil svůj kapitál, musí mít jistotu, že tento podnik dokáže jeho kapitál svou 

činností zhodnotit, dokáže vytvářet svým podnikáním dostatečný přebytek výnosů nad 

náklady – zisk. Čím větší je výnosnost (rentabilita) kapitálu vloženého do podnikání, tím 

pevnější je finanční zdraví podniku. 

Finanční zdraví je tedy v zásadě ovlivňováno: 

- likviditou podniku, 

- rentabilitou podniku. 

Podniky, které se těší pevnému zdraví, mají větší šanci, že získají bez problémů a za 

výhodných podmínek externí zdroje financování jak formou bankovních úvěrů, tak úspěšným 

prodejem podnikových obligací, či emisí nových akcií. Finančně zdravý však je i takový 
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podnik, který externí zdroje minimalizuje a je schopen svůj efektivní rozvoj zajistit pouze 

interními zdroji financování. 

 Pokud má podnik rostoucí problémy v peněžních tocích a zároveň klesá jeho výsledek 

hospodaření, lze jeho finanční zdraví označit jako chatrné, s tím, že podnik může s velkou 

pravděpodobností skončit v úpadku. 

Dalším pojmem používaným ve finanční analýze je finanční tíseň. Ta nastává tehdy, 

když podnik má tak velké potíže s likviditou, že je nemůže vyřešit bez výrazných změn 

v činnosti podniku a ve způsobu jeho financování. 

 Mezi finančním zdravím a finanční tísní lze pochopitelně vypozorovat i určité 

přechodové fáze: buď je podnik ziskový a přitom má problémy s likviditou (fáze růstu 

podniku), což je zejména v českých podnicích dost častým jevem, nebo vykazuje účetně 

ztrátu, ale jeho likvidita není bezprostředně ohrožena. [6] 

2.4 Uživatelé finanční analýzy 

V této kapitole jsou popsání všichni uživatelé finanční analýzy. Nalezneme zde i obrázek 

2.1, který nám znázorňuje možné uživatele finanční analýzy. Také zde nalezneme tabulku 2.1, 

ve které nalezneme všechny různé uživatelé finanční analýzy a také jejich využití.  
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Obr. 2.1 – Uživatelé finanční analýzy 

 

Zdroj: 

https://www.google.cz/search?q=u%C5%BEivatel%C3%A9%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20anal%C3%BDz

y&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-

8&hl=cs&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=70YmUYDnMs7htQbJiICIBA&biw=1525&bih=716&sei=

90YmUfOZO8mhtAa-

yIHICQ#imgrc=oIcgw8IvEZVS_M%3A%3BwbwLEGZKcovfbM%3Bhttp%253A%252F%252Fathena.zcu.cz

%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252FOb109.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fathe

na.zcu.cz%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252F%3B462%3B397.  

Upraveno autorkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/search?q=u%C5%BEivatel%C3%A9%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20anal%C3%BDzy&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=cs&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=70YmUYDnMs7htQbJiICIBA&biw=1525&bih=716&sei=90YmUfOZO8mhtAa-yIHICQ#imgrc=oIcgw8IvEZVS_M%3A%3BwbwLEGZKcovfbM%3Bhttp%253A%252F%252Fathena.zcu.cz%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252FOb109.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fathena.zcu.cz%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252F%3B462%3B397
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https://www.google.cz/search?q=u%C5%BEivatel%C3%A9%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20anal%C3%BDzy&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=cs&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=70YmUYDnMs7htQbJiICIBA&biw=1525&bih=716&sei=90YmUfOZO8mhtAa-yIHICQ#imgrc=oIcgw8IvEZVS_M%3A%3BwbwLEGZKcovfbM%3Bhttp%253A%252F%252Fathena.zcu.cz%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252FOb109.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fathena.zcu.cz%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252F%3B462%3B397
https://www.google.cz/search?q=u%C5%BEivatel%C3%A9%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20anal%C3%BDzy&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=cs&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=70YmUYDnMs7htQbJiICIBA&biw=1525&bih=716&sei=90YmUfOZO8mhtAa-yIHICQ#imgrc=oIcgw8IvEZVS_M%3A%3BwbwLEGZKcovfbM%3Bhttp%253A%252F%252Fathena.zcu.cz%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252FOb109.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fathena.zcu.cz%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252F%3B462%3B397
https://www.google.cz/search?q=u%C5%BEivatel%C3%A9%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20anal%C3%BDzy&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=cs&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=70YmUYDnMs7htQbJiICIBA&biw=1525&bih=716&sei=90YmUfOZO8mhtAa-yIHICQ#imgrc=oIcgw8IvEZVS_M%3A%3BwbwLEGZKcovfbM%3Bhttp%253A%252F%252Fathena.zcu.cz%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252FOb109.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fathena.zcu.cz%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252F%3B462%3B397
https://www.google.cz/search?q=u%C5%BEivatel%C3%A9%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20anal%C3%BDzy&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=cs&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=70YmUYDnMs7htQbJiICIBA&biw=1525&bih=716&sei=90YmUfOZO8mhtAa-yIHICQ#imgrc=oIcgw8IvEZVS_M%3A%3BwbwLEGZKcovfbM%3Bhttp%253A%252F%252Fathena.zcu.cz%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252FOb109.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fathena.zcu.cz%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252F%3B462%3B397
https://www.google.cz/search?q=u%C5%BEivatel%C3%A9%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20anal%C3%BDzy&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=cs&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=70YmUYDnMs7htQbJiICIBA&biw=1525&bih=716&sei=90YmUfOZO8mhtAa-yIHICQ#imgrc=oIcgw8IvEZVS_M%3A%3BwbwLEGZKcovfbM%3Bhttp%253A%252F%252Fathena.zcu.cz%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252FOb109.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fathena.zcu.cz%252Fkurzy%252Fefrp%252F000%252FHTML%252F165%252F%3B462%3B397
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Tab. 2.1 - Uživatelé a jejich využití finanční analýzy  

Uživatelé Cíle a hlediska využití finanční analýzy 

Management 

Informace pro finanční řízení podniku (umožňují rozhodovat o 

struktuře a výši majetku a zdrojů krytí, o alokaci peněžních prostředků, 

o rozdělení zisku, o přijímání podnikatelského záměru a finančního 

plánu, o ocenění podniku). 

Vlastníci 

(akcionáři, 

společníci) 

Informace o uložení prostředků a způsobu řízení podniku, zájem o 

rentabilitu (výnosnosti), stabilitu, likviditu, dividendy, perspektivu 

podniku. Využití těchto informací pro oceňování podniku (pro případ 

prodeje, likvidace, fúze, akvizice apod.) 

Banky 

Informace pro rozhodování o poskytnutí (resp. prodloužení) úvěru a 

záruk za úvěry a o schopnosti splácet úvěr. Zájem o ocenění podniku, 

pokud by nebyl schopen dostát úvěrovým závazkům (např. formou 

likvidační hodnoty). V některých případech vazba úvěrových podmínek 

na konkrétní finanční ukazatele (např. na dlouhodobou solventnost). 

Obchodní věřitelé 

Informace pro výběr odběratelů, zájem zejména o likviditu a 

solventnost) schopnost uhradit dané závazky), u dlouhodobých partnerů 

pak o dlouhodobou solventnost a stabilitu. 

Držitelé úvěrových 

cenných papírů 

(obligací, zástavních 

listů ap.) 

Zájem o likviditu a finanční stabilitu v horizontu splatností dluhu. 

Odběratelé 
Informace pro výběr dodavatele, důraz na stabilitu, schopnost dostát 

obchodním závazkům. 

Státní orgány 

Informační podklady pro státní statistiku, daňovou kontrolu, 

privatizační záměry, kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, 

sledování vládních politik, rozdělování finanční výpomoci státu apod. 

Konkurence 
Zájem o porovnání výsledů s vlastními (rentabilita, tržby, solventnost, 

zásoby a doba jejich obratu apod.) 

Zaměstnanci 
Zájem o finanční a celkovou stabilitu podniku z hlediska stability 

zaměstnání, mzdové a sociální perspektivisty. 

Obchodníci 

s cennými papíry, 

potenciální investoři 

Zájem o celkové finanční výsledy podniku, informace pro rozhodování 

o obchodech s cennými papíry a volbu skladby portfolia. 

Ostatní uživatelé, 

veřejnost obecné 

Spektrum nejrůznějších zájmů (rozvoj regionu, vliv činnosti podniku 

na životní prostředí, sledování celkových ekonomických trendů, vývoj 

zaměstnanosti apod.) 

Zdroj: SŮVOVÁ, Helena a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza I.: komplexní 

průvodce s příklady. 2008. s. 11. Upraveno autorkou. 
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2.5 Základní techniky používané ve finanční analýze - Kvalitativní metody testování 

Základní techniky finanční analýzy zahrnují metody založené na zpracování zjištěných 

údajů obsažených v účetních výkazech a údajů z nich odvozených – ukazatelů. Podle toho se 

dělí na dvě skupiny. Budeme-li používat a analyzovat přímo položky účetních výkazů, 

hovoříme o metodě absolutní, s využitím absolutních ukazatelů. V případě, že budeme 

používat vztah dvou různých položek a jejich číselných hodnot, hovoříme o metodě relativní, 

s využitím relativních ukazatelů. [1] 

2.5.1 Kvalitativní metody testování 

Základní kvantitativní metody finanční analýzy poskytují návod k hodnocení finanční 

situace, jejího vývoje a příčin jejího vývoje na základě obrazu, zakódovaného v účetních 

výkazech. Používají absolutní rozdíly (metody absolutní) a relativní poměry (metody 

relativní) položek výkazů. Rozdíly shodných položek výkazů ze dvou po sobě jedoucích 

účetních období se uplatňují v horizontální analýze a v analýze peněžních toků. 

Metoda absolutní spočívá v používání údajů přímo zjištěných v účetních výkazech. 

Údaje z účetních výkazů jsou považovány za tzv. absolutní ukazatele. Vyjadřují určitý jev bez 

vztahu k jinému jevu. Jsou velmi citlivé na velikost podniku, která znemožňuje nebo 

komplikuje jejich použití při porovnávání výsledků různých podniků, můžeme je však dobře 

srovnávat v rámci jednoho podniku. Někdy se používá též pojem extenzivní ukazatele, které 

nesou informaci o rozsahu (objemu), představují kvantitu v  přirozených jednotkách (u 

položek účetních výkazů jsou to peněžní jednotky).V rámci absolutních ukazatelů lze vymezit 

členění ukazatelů na stavové a tokové, které respektují závislosti hodnot ukazatele na délce 

období, ke kterému se vztahují. Stavové ukazatele uvádí údaje o stavu. Takovými ukazateli 

jsou např. stav majetku a finančních zdrojů v rozvaze. Tokové ukazatele vypovídají o vývoji 

ekonomické skutečnosti za určité období (časový interval), o změně extenzivních ukazatelů, 

k níž došlo za určitou dobu. Délka období, za které je sledujeme, výrazně ovlivňuje jejich 

výši. Příkladem těchto ukazatelů jsou např. výnosy a náklady, tvorba výsledku hospodaření. 

Výše výnosů a nákladů je závislá na délce období, za které je sledujeme.  

Metoda relativní spočívá v poměřování údajů zjištěných v účetních výkazech. 

Relativní, resp. intenzivní ukazatele vypovídají o vztahu dvou různých jevů a jejich číselná 

hodnota vyjadřuje velikost jednoho jevu připadající na měrnou jednotku druhého jevu. 

Citlivost na velikost podniku je výrazně nižší. Intenzivní ukazatele charakterizují míru, v jaké 

jsou extenzivní ukazatele podnikem využívány a jak silně či rychle se mění. Významnou 
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úlohu hrají poměrové ukazatele, jsou základním metodickým nástrojem. Jsou formou 

číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finanční-účetní informace, podílem dvou 

externích, stavových nebo tokových ukazatelů. Poměrové finanční ukazatele se běžně 

vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) 

uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují co do obsahu určité souvislosti. Konstrukce a 

výběr ukazatelů jsou podřízeny hlavně tomu, co chceme změřit. Zaměření rozboru musí být 

relevantní zkoumanému problému či prováděnému rozhodnutí. [1] 

2.5.2 Speciální metody uplatňované ve finanční analýze 

Zabývají se rozborem finančních ukazatelů hospodaření společnosti, patří k 

nejjednodušším nástrojům hodnocení ekonomické situace firmy. Mezi tyto metody patří 

horizontální a vertikální analýza. Oba postupy umožňují vidět absolutní údaje z účetních 

výkazů v určitých souvislostech. 

Horizontální analýza ukazuje, jak se jednotlivé finanční ukazatele mění v čase. Tedy 

změnu současného ukazatele oproti minulému období. Změny lze vyjadřovat v rámci 

absolutní hodnoty (tedy změnu vyjádřenou rozdílem částek) nebo prostřednictví procentní 

změny.  

Vertikální analýza pracuje se stupňovitým rozborem jednotlivých složek finančních 

ukazatelů. Vyjadřuje procentní zastoupení jednotlivých aktiv, pasiv, výnosů  a nákladů na 

celkovém součtu. Základem (100%) bývá rozvahový součet, výkony nebo tržby.[20] 

2.6 Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Nejčastěji vycházejí z účetních dat (rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty). Údaje zjištěné z rozvahy mají charakter stavových ekonomických 

veličin (zachycují veličiny k určitému datu, okamžitý stav) a údaje z výkazu zisku a ztráty 

charakterizují výsledky činnosti za určité období (jsou intervalovými veličinami, tokovými 

ukazateli). 

Poměrové ukazatele jsou nejrozšířenější metodou finanční analýzy, umožňují získat 

rychlý a nenákladný obraz o základních finančních charakteristikách podniku. Jsou ovšem 

pomocníkem analýzy a interpretace jevů. 

Poměrové ukazatele se používají proto, že umožňují provádět analýzu časového 

vývoje finanční situace dané firmy (tzv. trendovou analýzu). Také jsou vhodným nástrojem 

prostorové (průřezové) analýzy, tj. porovnávání více podobných firem navzájem 
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(komparativní analýza) a mohou být používány jako vstupní údaje matematických modelů 

umožňujících popsat závislost mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika i předvídat 

budoucí vývoj. [3] 

2.6.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří v praxi k nejsledovanějším ukazatelům vzhledem k tomu, 

že informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem. Nejobecnější tvar tohoto 

ukazatele tedy je: 

kapitálvložený

výnos
     (2.3) 

Při naplňování čitatele a jmenovatele ukazatele je vhodné se vždy zamyslet nad tím, 

zda mezi veličinami vstupujícími do čitatele a jmenovatele existuje „rozumný“ vztah. 

Například známý ukazatel rentability celkových aktiv by měl odrážet, jakého efektu bylo 

dosaženo z celkových aktiv. Proto by i čitatel měl zahrnovat nějakou míru celkového výnosu. 

Jelikož aktiva zahrnují jak vlastní, tak cizí kapitál, je vhodné do čitatele zahrnou výnos pro 

vlastníky a věřitele, případně i pro stát – tím je tzv. EBIT. Pokud bychom dosadili do čitatele 

čistý zisk, ukazatel bude silně ovlivněn strukturou financování podniku vzhledem k odpočtu 

úroků a nebude možné jej použít k vzájemnému porovnání podniků s rozdílnou kapitálovou 

strukturou. Kromě rentabilit celkových aktiv se často sleduje i rentabilita dlouhodobých 

zdrojů (tj. vlastního kapitálu, dlouhodobých cizích zdrojů) či rentabilita tržeb apod. Při 

konstrukci těchto ukazatelů bychom se vždy měli zamyslet nad tím, co zahrnout do čitatele, 

co zahrnout do jmenovatele, co nám podíl vlastně říká. 

Ukazatele rentability je někdy možné rozkládat a zjišťovat, jak které veličiny 

ovlivňovaly celkový výsledek. Nejčastějším rozkladem je rozklad rentability vlastního 

kapitálu (ROE) na rentabilitu kapitálu celkového (ROA= čistý zisk/aktiva = EAT/A) a 

finanční páku (aktiva/vlastní kapitál = A/E). Jelikož i ukazatel ROA se dá složit ze dvou 

dalších ukazatelů – rentability tržeb (čistý zisk/tržby = EAT/S) a obratu aktiv (tržby/aktiva = 

S/A), pak můžeme psát: 

E

A

A

S

S

EAT

E

A

A

EAT

E

A
ROAROE                  (2.4) 
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Z rozkladu je pak patrné, zda rentabilita vlastního kapitálu plyne spíše z vysokých 

marží (rentabilita tržeb) a pomalejšího obratu (obrat aktiv), případně je-li tomu naopak, zda 

podnik má spíše nižší marže, ale vysokou obrátkovost. Nicméně rozklad kalkuluje s čistým 

ziskem – nezbavuje nás tedy obtíží s vlivem financování společnosti. [3] 

Poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho 

dosažení. 

Obrázek 2.2 – Pyramidový rozklad Du Pont  

 

          Zdroj: https://managementmania.com/cs/dupontova-analyza. Upraveno autorkou. 

ROI – ukazatel rentability vloženého kapitálu (ukazatel míry zisku) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je podíl EBITU a celkového kapitálu. 

Vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku, nezávisle na zdroji 

financování. Celkový kapitál představuje stavovou veličinu, my však potřebujeme vyjádřit 

míru zisku za určitý interval, v němž byly vložené prostředky vázány.  Pracuje se obvykle 

s průměrem těchto veličin na počátku a konci období, nevýhodou je, že se může stav veličin 

v průběhu sledovaného období výrazně měnit. 

kapitálcelkový

EBIT
ROI        (2.5) 

https://managementmania.com/cs/dupontova-analyza
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ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv (míry výnosu na aktiva, návratnost 

aktiv) 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv, je podíl čistého zisku, ke kterým se 

přičtou úroky a tuto sumu podělíme aktivy. Tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Je-li do 

čitatele dosazen EBIT, potom ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv podniku.Dosadíme-li 

do čitatele čistý zisk zvýšený o zdaněné úroky, znamená to, že ukazatel poměřuje vložené 

prostředky nejen se ziskem, ale i s úroky. Ukazatel by se měl pohybovat mezi 5 – 10 %.  

aktiva

úrokyEAT

aktiva

EBIT
ROA

       
(2.6) 

 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu (výnosnosti vlastního kapitálu) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu je podíl čistého zisku a vlastního kapitálu. Míra 

ziskovosti vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci (akcionáři, společníci a další 

investoři) zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. V čitateli se obvykle uvádí čistý 

zisk po zdanění. Ve jmenovateli je třeba zvažovat, které z fondů bude vhodné vypustit. Pro 

investora je dobré, aby ukazatel byl vyšší než úroky, které by obdržel při jiné formě 

investování (z obligací, termínovaných vkladů apod.). Tento požadavek je oprávněný, 

investor nese poměrné riziko. Z toho důvodu se má za to, že cena vlastního kapitálu placená 

ve formě dividendy či podílu na zisku je vyšší, než cena cizího kapitálu, placená ve formě 

úroků. Optimální rentabilita vlastního kapitálu by se měla pohybovat mezi 9 – 15%.  

kapitálvlastní

EAT
ROE        (2.7) 

 

ROCE – ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (výnosnost dlouhodobě investovaného 

kapitálu) 

Do vzorce ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů vložíme do čitatele celkové 

výnosy všech investorů (čistý zisk pro akcionáře a úroky pro věřitele) a ve jmenovateli jsou 
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dlouhodobé finanční prostředky (vlastní kapitál a dlouhodobé závazky), které má podnik 

k dispozici. Slouží k prostorovému srovnání podniků. 

závazkydlouhodobékapitálvlastní

EBIT
ROCE     (2.8) 

ROS – ukazatel rentability tržeb 

Do vzorce ukazatele rentability tržeb vložíme do čitatele čistý zisk a do jmenovatele 

tržby. Charakterizuje zisk vztažený k tržbám. Tržby ve jmenovateli představují tržní 

hodnocení výkonů podniku za určité časové období. Tržní úspěšnost je podmíněna mnoha 

faktory, mezi nimiž skutečná hodnota výrobků či služeb nemusí být vždy rozhodující. Hraje 

zde roli i marketingová strategie, cenová politika, reklama, módní vlivy aj. Rentabilita tržeb je 

optimální v hodnotách 4-8%. [8] 

tržby

EAT
ROS        (2.9) 

2.6.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatelé se snaží změřit, jak úspěšně využívá management podniku aktiva. Jelikož 

aktiva se člení na několik úrovní, tak i ukazatele rentability mohou být kalkulovány na 

různých úrovních: např. aktiv celkových, dlouhodobých (stálých) či oběžných. Pro každé 

odvětví jsou typické jiné hodnoty, a proto zejména u této skupiny ukazatelů platí, že je nutné 

hodnotit jejich stav či vývoj ve vztahu k odvětví, ve kterém podnik působí. [3] 

Vázanost celkových aktiv 

 Tento ukazatel v sobě zahrnuje v čitateli aktiva a ve jmenovateli tržby. Podává 

informaci o výkonnosti, s níž podnik využívá aktiv s cílem dosáhnout tržeb. Měří celkovou 

produkční efektivnost podniku, čím je ukazatel nižší, tím lépe. Podnik expanduje a nemusí ani 

zvyšovat finanční zdroje. Slouží k prostorovému srovnání. Při hodnocení je nutno posuzovat 

vlivy používaného způsobu oceňování aktiv a metod odpisování. 

vázanost celkových aktiv =  
tržby

aktiva
       (2.10)  
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Obrat celkových aktiv 

Ukazatel zahrnuje tržby, které podělíme celkovými aktivy. Uvádí počet obrátek za 

daný časový interval. Pokud je intenzita využívání aktiv podniku nižší než počet obrátek 

celkových aktiv zjištěných jako oborový průměr, měly být zvýšeny tržby nebo by bylo třeba 

některá z aktiv odprodat. Minimální doporučená hodnota je 1. 

obrat celkových aktiv = 
aktivacelková

tržby
     (2.11)  

Obrat zásob 

 V ukazateli obratu zásob podělíme mezi sebou tržby a zásoby. Ukazatel udává, 

kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. 

Nevýhodou tohoto ukazatele je, že tržby odrážejí tržní hodnotu a zásoby se uvádějí 

v nákladových cenách.  

obrat zásob = zásoby

tržby
       (2.12)  

Doba obratu zásob 

V tomto vzorci nalezneme v čitateli sumu zásob, kterou vynásobíme 360 a celou tuto 

sumu podělíme tržbami. Udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání 

do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Obecně se udává jako poměr 

průměrného stavu zásob všeho druhu k průměrným denním tržbám. Můžeme počítat i pro 

jednotlivé druhy zásob.  

 doba obratu zásob = 
tržby

zásoby 360
      (2.13)  
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Doba obratu pohledávek (průměrná doba splatnosti pohledávek) 

 Ukazatel má v čitateli pohledávky, které vynásobíme 360 a celou tuto sumu podělíme 

tržbami. 

doba obratu pohledávek = 
tržby

pohledávky 360
     (2.14)  

Vypočítá se jako poměr průměrného stavu obchodních pohledávek k průměrným 

denním tržbám. Výsledkem je počet dnů, během nichž je inkaso peněz za každodenní tržby 

zdrženo v pohledávkách. Dobu obratu pohledávek je užitečné srovnat s běžnou platební 

podmínkou, za které podnik fakturuje své zboží.  

Doba obratu závazů (průměrná doba odkladu plateb, doba provozního úvěru) 

 Ve vzorci nalezneme v čitateli závazky, které vynásobíme 360 a celou sumu podělíme 

tržbami. 

doba obratu závazků = 
tržby

závazky 360
      (2.15)  

Z tohoto ukazatele můžeme zjistit platební morálku firmy vůči dodavatelům. 

Poskytuje nám odpověď, jak dlouho firma odkládá platbu faktur svým dodavatelům. [8] 

 „Pravidlo solventnosti“ 

Je to vztah mezi dobou obratu pohledávek a dobou obratu závazků. Aby byl podnik 

schopen včas splácet své závazky, měl by mít stanovenou kratší splatnost svých pohledávek, 

než splatnost jeho závazků. Pokud by se stalo, že splatnost pohledávek by byla delší než 

splatnost závazků, podnik by se mohl dostat do finančních potíží a nebyl by schopen platit 

včas své závazky. Pravidlo solventnosti nám tedy říká, že doba obratu pohledávek by měla 

být kratší (menší) než doba obratu závazků. [8] 

 

Doba obratu pohledávek < doba obratu závazků  
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2.6.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita charakterizuje schopnost podniku dostát svým závazkům. Je to souhrn všech 

potenciálně likvidních prostředků, které má podnik k dispozici pro úhradu svých splatných 

závazků. Solventnost se pak definuje jako připravenost podniku hradit své dluhy. Existuje 

vzájemná podmíněnost likvidity a solventnosti. Podmínkou solventnosti je, aby podnik měl 

část majetku vázanou ve formě, jíž může platit – tedy ve formě peněz.  

„Solventnost – představuje obecnou schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých 

závazků. Solventnost je relativní přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků. 

Likvidita – je obvykle chápána jako momentální schopnost uhradit splatné závazky. Likvidita 

je měřítkem krátkodobé nebo okamžité solventnosti. 

Likvidnost – je jednou z charakteristik konkrétního druhu majetku. Označuje míru obtížnosti 

transformovat majetek do hotovostní formy, jak rychle je možné realizovat jejich přeměnu 

v hotové peníze. Například zásoby jsou obecně likvidnější než dlouhodobý hmotný majetek.“ 

Pilářová (2010, s. 153) 

Běžná likvidita (celková likvidita, běžná míra)         

V ukazateli běžná likvidita mezi sebou dělíme oběžná aktiva a krátkodobé závazky. 

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá na 

strukturu zásob a jejich správné oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a na strukturu 

pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě či nedobytnosti. Podnik s nevhodnou 

strukturou oběžných aktiv se snadno ocitne v obtížné finanční situaci.  

Tento ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti podniku a je postačující pro hodnoty 

1,5 – 2,5. 

běžná likvidita =  
závazkykrátkodobé

OA
    (2.16)  

 

Pohotová likvidita (rychlý test) 

Pohotová likvidita je ukazatel, ve kterém se podělí dvě veličiny, v čitateli se nachází 

oběžná aktiva, od kterých odečteme zásoby a ve jmenovateli nalezneme krátkodobé zásoby. 

Výrazně nižší hodnota pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze podniku.  
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Pro zachování likvidity podniku by neměla hodnota ukazatele klesnout pod 1 a 

stoupnout nad hodnotu 1,5. 

pohotová likvidita = 
závazkykrátkodobé

zásobyOA
    (2.17)   

Okamžitá likvidita     

Tento ukazatel zahrnuje ve svém vzorci na místě čitatele oběžná aktiva, od těch 

odečteme zásoby a také pohledávky. Tímto výpočtem jsme zjistili velikost peněžních 

prostředků. Ty podělíme krátkodobými závazky. Okamžitá likvidita měří schopnost podniku 

hradit své právě splatné dluhy.  

Likvidita je zajištěna při hodnotě ukazatele 0,2 – 0,5. 

okamžitá likvidita = 
závazkykrátkodobé

PP

závazkykrátkodobé

pohledávkyzásobyOA
  (2.18) 

 

Obrat pracovního kapitálu je podílem tržeb a čistého pracovního kapitálu.  

Obrat pracovního kapitálu je ukazatel, který v sobě zahrnuje tržby, které podělíme 

průměrným čistým pracovním kapitálem. [8] 

obrat pracovního kapitálu = 
ČPK

tržby
     (2.19)  

„Vyjadřuje také likviditu podniku, neboť je odvozen z čistého pracovního kapitálu. 

Měří schopnost podniku vytvořit z vlastní hospodářské činnosti přebytky užitelné 

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

promítá délka pracovního cyklu, která ovlivňuje, jak velká část aktiv má podobu ČPK a jak 

dlouho je vázána.“ Sedáček (2011, s. 68) 

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

ČPK = oběžná aktiva – cizí kapitál krátkodobý 

ČPK = dlouhodobý kapitál – dlouhodobý majetek [8] 
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2.6.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Zadluženost, byť i 

vysoká, nemusí být ještě negativní charakteristikou firmy. V dobře fungující firmě může 

naopak vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě vlastního kapitálu. 

Při analýze zadluženosti je důležité zjistit objem majetku, který má firma pořízen na 

leasing – aktiva získaná prostřednictvím leasingu se totiž neobjevují v rozvaze, ale pouze jako 

náklady ve výkazu zisku a ztráty. [3] 

Celková zadluženost (koeficient napjatosti, dluh na aktiva, ukazatel věřitelského rizika) 

Ukazatel vypočteme se jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Čím je větší 

podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnost proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. 

Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. Vlastníci hledají větší finanční páku, aby 

znásobili svoje výnosy. Doporučená hodnota celkové zadluženosti je 30 – 60%. 

celková zadluženost = 
aktivacelková

kapitálcizí
     (2.20)  

Kvóta vlastního kapitálu (vybavenost vlastním kapitálem, finanční nezávislost) 

Kvótu vlastního kapitálu vypočítáme jako podíl vlastního kapitálu a celkových aktiv. 

Vyjadřuje finanční nezávislost podniku. Převrácená hodnota kvóty vlastního kapitálu 

vyjadřuje již zmírněnou finanční páku, která vede k finančnímu zadlužení podniku. 

kvóta vlastního kapitálu = 
aktivacelková

kapitálvlastní
    (2.21)  

Koeficient zadluženosti (míra zadluženosti) 

Koeficient zadluženosti se vyjádří jako podíl cizího kapitálu a vlastního kapitálu. Má 

stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. Roste exponenciálně až k nekonečnu. 

Ve finanční analýze se používá i převrácená hodnota tohoto ukazatele, která bývá označována 

jako míra finanční samostatnosti podniku.  

koeficient zadluženosti = 
kapitálvlastní

kapitálcizí
    (2.22)  
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Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí vypočítáme pomocí vzorce, který obsahuje v čitateli EBIT 

(čistý zisk + úroky) a ve jmenovateli úroky. Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk 

placené úroky. Část zisku vyprodukována cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů 

na vypůjčený kapitál.  

Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a 

na akcionáře nezbude žádná částka, která by se jim mohla vyplatit. Optimální hodnoty se 

pohybují mezi 4 – 6. 

úrokové krytí = 
úroky

EBIT
      (2.23)  

Dlouhodobá zadluženost 

Tento ukazatel vyjádříme pomocí podílu dlouhodobého cizího kapitálu a celkových 

aktiv. „Vyjadřuje, jaká část aktiv podniku je financována dlouhodobými dluhy. Napomáhá 

nalézt optimální poměr dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů. Do dlouhodobých cizích 

zdrojů se zahrnují dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy.“ Sedláček (2011, s. 65) 

  dlouhodobá zadluženost = 
aktivacelková

kapitálcizídlouhodobý
               (2.24)  

Běžná zadluženost 

 Tento ukazatel vypočítáme podle vzorce, ve kterém nalezneme v čitateli krátkodobý 

cizí kapitál a ve jmenovateli celková aktiva. [8] 

běžná zadluženost = 
aktivacelková

kapitálcizíkrátk.
      (2.25)  

„Poměřuje krátkodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. Čitatel zahrnuje krátkodobé 

závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní přechodné a dohadné položky.“ Sedláček (2011, s. 

65) 
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2.7 Souhrnné metody hodnocení výkonnosti podniku  

 Představa o finanční situaci účetní jednotky pouze na základě hodnocení jednotlivých 

poměrových ukazatelů je téměř nemožná. Můžeme dospět k rozporuplným závěrům. Podle 

pozitivních výsledků jedné skupiny ukazatelů můžeme usuzovat na dobrou finanční situaci 

účetní jednotky, ale jiná skupina ukazatelů se může vyvíjet negativně a signalizovat tak určité 

problémy účetní jednotky. Díky těmto nedostatkům byly vytvořeny souhrnné indexy 

hodnocení podniku, jejichž cílem je jedním číslem vyjádřit finančně-ekonomickou situaci a 

výkonnost podniku a upozornit na případné ohrožení finančního zdraví účetní jednotky. 

Budeme hodnotit výkonnost podniku pomocí bankrotních a bonitních modelů. 

2.7.1 Bankrotní model 

Bankrotní modely nám ukazují, zdali je účetní jednotka v dohledné budoucnosti 

ohrožena bankrotem či nikoliv. Vycházejí přitom z předpokladu, že účetní jednotky ohrožené 

bankrotem vykazují určité společné symptomy, jako např. problémy s běžnou likviditou, 

snižování pracovního kapitálu, záporná rentabilita celkového kapitálu. K nejznámějším 

bankrotním modelům patří Altmanův model, Tafflerův model, index IN a další. V této 

kapitole si popíšeme pouze Tafflerův model, který také použijeme ve finanční analýze. 

Tafflerův model  

Tafflerův model je modelem sledujícím riziko bankrotu firmy. Definuje čtyři 

poměrové ukazatele, spojené do diskriminační funkce podle následujícího výrazu:  

416,0318,0213,0153,0 RRRRZ    (2.26) 

Kde:   R1 = zisk před zdaněním/krátkodobé závazky  

   R2 = oběžná aktiva/cizí kapitál  

  R3 = krátkodobé závazky/suma aktiv  

   R4 = tržby celkem/suma aktiv 

Při hodnocen výsledků Tafflerova modelu se řídíme těmito podmínkami: pokud je 

výsledek nižší než 0, podnik má velkou pravděpodobnost bankrotu. Pokud je hodnota vyšší 

než 0 společnost se nemusí obávat a má malou pravděpodobnost bankrotu. [12] 
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2.7.2 Bonitní model 

Pomocí bonitních modelů zjistíme finanční zdraví účetní jednotky. Bývá rozděleno do 

různě široké škály, a to zpravidla od zdraví dobrého až po to špatné. Bonitní modely umožňují 

uživatelům srovnání účetních jednotek, které se pohybují ve stejném oboru činnosti. 

K nejznámějším bonitním modelům patří index bonity, skóre bonity, Kralickův Quick 

Test, Argentino model a další modely. [19] 

Index IN99 

Tento model vyhodnocuje finanční zdraví českého podniku v českých podmínkách z 

hlediska vlastníka. Je vyjádřen rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové ukazatele zadluženosti, 

rentability, likvidity a aktivity. Tento index zdůrazňuje fakt, že z investorského hlediska je 

hlavní způsobilost nakládání se svěřenými penězi.  

Jestliže je hodnota indexu vyšší než 2,07, pak podnik dosahuje ekonomického zisku, 

hodnota indexu pod 0,684 představuje záporný ekonomický zisk. [12] 

IN99 = 
KBÚKZOA

aktivavýnosyaktivaEBITzdrojecizíaktiva

015,0

481,0573,4017,0
 (2.26) 
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3 Představení společnosti Aston com s. r. o. 

 V této kapitole rozebereme profil a strukturu společnosti, smluvní partnery, analýzu 

trhu a marketingový mix. V profilu společnosti nalezneme obecné údaje jako například datum 

zápis do obchodního rejstříku nebo předmět podnikání. Také zde nalezneme logo společnosti 

na obrázku 3.1. Popíšeme zde používaný software, informační systém K2. V dalších 

podkapitolách se dozvíme o struktuře společnosti, která je zobrazena i na obrázku 3.2, 

představíme smluvního partnera společnosti, analýzu trhu a marketingový mix. Marketingový 

mix představí produkty společnosti, způsob propagace a distribuce a také ceny různých 

služeb. 

3.1 Profil společnosti Aston com s. r. o. 

Aston com s. r. o. je společnost poskytující telekomunikační služby pro konečné 

uživatele. Nabízí telekomunikační řešení pro domácnosti, malé i velké firmy. Jedná se o ryze 

českou společnost, která poskytuje ucelené služby od projektu, přes instalaci, až po servis. Je 

schopna reagovat na potřeby zákazníka, využívá znalosti místního prostředí a aktuální 

požadavky na trhu. 

 Na našem trhu působí již 10. rokem. Sídlo společnosti, dle obchodního rejstříku, je v 

Hranicích. Motto společnosti je: „ Aston com, Váš partner v telekomunikacích.“ 

Obr. 3.1 - Logo společnosti: 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.astoncom.cz. Upraveno autorkou. 
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3.1.1 Obecné údaje 

Základní údaje, které jsou o společnosti Aston com s. r. o. zapsány v obchodním 

rejstříku, jsou uspořádány v tabulce 3.1. 

Tab. 3.1- Základní údaje o společnosti Aston com s. r. o. z obchodního rejstříku 

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku 
29. prosince 2003 

Obchodní firma Aston com s. r. o. 

Sídlo Hranice, Skalní 1088, PČS 753 01 

Identifikační číslo 269 15 588 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání správa vlastního majetku 

 poskytování telekomunikačních služeb 

 

pronájem nemovitosti, bytů a nebytových prostor bez 

poskytováni jiných než základních služeb zajišťujících 

jejich řádný provoz 

Statutární orgán: jednatel Petr Santárius 

      Zdroj: http://portal.justice.cz/. Upraveno autorkou. 

3.1.2 Používaný software 

Společnost Aston com s. r. o. používá pro zpracování svých dat software firmy K2. 

Informační systém K2 je komplexní systém pro řízení podniků, který ve svých modulech 

provázaně řídí činnosti jednotlivých oblastí podnikového řízení. Je nadčasovým softwarem, 

který splňuje všechny požadavky kladené na informační systémy při současném stavu vývoje 

informačních technologií. Pracuje s jasnou vizí a připraveností na očekávaný vývoj této 

dynamicky se rozvíjející oblasti v budoucích letech. Informační systém K2 je vhodný pro 

všechny segmenty firem. Je rozdělen do tří produktů tak, aby plně zabezpečil kvalitu, stabilitu 

a funkcionalitu, které jednotlivé segmenty požadují a potřebují. Podstatou však zůstává 

skutečnost, že systém je stále tentýž, tedy má stejnou datovou strukturu i systémovou logiku, 

a v případě růstu to pro podnik neznamená enormní investice související s přechodem na jiný 

technologicky a funkčně výkonnější informační systém. 
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3.1.3 Informační systém K2 

Uživatelé vykonávající zcela odlišné pracovní kroky mohou díky variabilitě IS K2 

modifikovat systém a ovládání tak, aby odpovídal různorodosti jejich požadavků. IS K2 je 

otevřený ke speciálním softwarům na míru a dokáže s nimi spolupracovat.   

IS K2 byl úspěšně implementován do stovek společností nejrůznějšího zaměření v 

České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a v Německu. Přizpůsobivost systému 

umožňuje využít software v podmínkách klientů z oblasti energetiky, strojírenství, 

elektrotechniky, farmacie, chemického a plastikářského průmyslu, automobilového průmyslu, 

potravinářského a nápojového průmyslu, velkoobchodu, maloobchodu, stavebnictví, 

hutnictví, papírenského, polygrafického, textilního a těžebního průmyslu a zdravotnictví. 

Spolu s IS K2 uživatel získává zároveň i metodickou podporu. Produktem analytiků je 

metodicky ucelený základ ladící se současnou legislativou. Odborníci neustále vyhodnocují, 

analyzují a aplikují do systému nejnovější trendy v oblasti IT tak, aby výsledkem byla 

moderní aplikace. 

Pro účely společnosti Aston com s. r. o. byl vytvořen na zakázku nový 

„telekomunikační modul“. Tento modul používá pro přehled všech svých zákazníků, jimi 

využívaných služeb a v neposlední řadě i pro cenovou politiku. 

3.2 Struktura společnosti 

Aston com s. r. o. má jednoho vlastníka, který je současně i jednatelem společnosti. 

Vlastník je nejvyšší orgán této společnosti, rozhoduje o všech problémech a věcech týkajících 

se této společnosti sám, pak dále tyto věci předává svým podřízeným. Jeho podřízenými jsou 

obchodní ředitel a ekonomický ředitel. Obchodnímu řediteli se zodpovídají tři obchodníci, 

kteří mají na starost veškerou klientelu a získávání nových zákazníků. Ekonomickému řediteli 

se zodpovídá účetní a zaměstnanci v zákaznickém centru spolupracují se zaměstnanci 

v servisním středisku. 
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Obr. 3.2 – Schéma struktury společnosti Aston com s. r. o. 

 

Zdroj: Vytvořeno autorkou. 

 

3.3 Smluvní partner 

Aston com s. r. o. je smluvním partnerem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 

a. s. K poskytování služeb využívá společnost Aston com s. r. o. sítě i technologie svého 

partnera, což zákazníkům zaručuje kvalitní služby a neustálá technologická vylepšení, např. 

3G síť. 
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3.4 Analýza trhu 

Společnost Aston com s. r. o. vychází z přesvědčení, že zákazníci se liší ve svých 

přáních, potřebách a zvycích. Zákazníci, kteří mají obdobné potřeby, nemívají vždy stejná 

přání, proto se společnost Aston com s. r. o. snaží každému zákazníkovi nabídnout to, co si 

přeje a vyhovět mu ve všech jeho požadavcích. 

Své zákazníky rozděluje na různé segmenty. Mezi tyto segmenty patří zákazníci 

z Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje. Dalším segmentem jsou velké, střední 

a malé společnosti i fyzické osoby. 

Sídlo společnosti je v městě Hranice, které se nachází v Olomouckém kraji. Pro 

společnost jsou atraktivní především velké a střední společnosti, které využívají 

nejmodernější telekomunikační služby a dle objemu hovorů jsou největšími odběrateli. 

Udržení společnosti na trhu závisí především na nabídce služeb, péči o zákazníky a propagaci. 

3.5 Marketingový mix 

 Následující text se bude zabývat jednotlivými součástmi marketingového mixu, tj. 

produktem, cenou, propagací a distribucí společnosti. Budou představeny nabízené produkty 

včetně ceny a rovněž způsob distribuce produktů k jednotlivým zákazníkům i použité formy 

propagace firmy. 

3.5.1 Produkt 

Společnost nabízí mnoho telekomunikačních služeb, zejména různé mobilní tarify. 

Součásti nabídky je zřízení pevných linek a veškerého příslušenství k těmto linkám. Podle 

požadavků zákazníka je zajištěno připojení k internetu  přes modem i pevnou linku, zřízení 

tzv. barevných linek (např. zelená linka, modrá linka, bílá linka apod.), mezi službami 

najdeme i možnost volání do zahraničí prostřednictvím pevné linky i přes mobilní telefon (X-

call business, Net Call business) a také zajištění servisních služeb. Mezi servisní služby 

zahrnujeme programování, instalace softwaru, informačních technologií a další zajímavé 

služby. V neposlední řadě společnost taky nabízí cenově zvýhodněné mobilní telefony a to při 

podepsání smlouvy na 2 roky. 

Mobilní tarify jsou nabízeny v široké škále a poskytovány jak velkým společnostem, 

tak i jednotlivcům. Nabízí například tarify SMS, Mini Plus, Iris a mnoho dalších. 
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Prostřednictvím tzv. pevných linek nabízí společnost vnitrostátní hotovy v rámci ČR, 

které nabízí většinou středním společnostem. Do této služby se také zahrnuje služba 

záznamové schránky memobox, kterou si můžeme představit jako tzv. neviditelný záznamník. 

V oblasti mezinárodních hovorů prostřednictvím pevné linky i mobilu jsou jednotlivé 

země rozděleny do skupin. Nabízené tarify a ceny volání jsou pak závislé na tom, zda jsou 

hovory uskutečňovány přes mobil nebo pevnou linku. Rozdělení zemí do zón jsou uvedeny v 

příloze č. 4. 

Xcall Business je služba umožňující volání mimo ČR 24 hodin denně a to z pevné sítě 

prostřednictvím předčíslí 970. 

Net Call Business, jde o službu umožňující volání mimo ČR 24 hodin denně a to z 

mobilní sítě prostřednictvím předčíslí *55. 

Společnost nabízí různé servisní služby jako jsou například zřizování nových pevných 

linek, internetových přípojek přes modem – ADSL, zřízení telefonních přípojek – ISDN, 

zajišťuje odstraňování poruch, výměnu zařízení a rovněž servis pobočkových ústředen. 

Barevné linky 

Bílá linka je používána na území celé České republiky a zákazník bude k dosažení na 

jednom čísle, přitom ušetří na nákladech – hovorné platí v plné výši volající. Bílá linka 

umožňuje rychlou a snadnou komunikaci se zákazníky. Po celé republice bude majitel čísla k 

dispozici na jednotném, snadno zapamatovatelném čísle. Číslo si může vybrat sám. Díky 

širokým možnostem směrování hovorů si navíc může majitel čísla vybrat pracoviště, které 

hovor přijme - například podle toho, odkud zákazník volá. Linka je vhodná pro firmy, které 

potřebují být dosažitelné pod jediným číslem na celém území republiky bez finančního 

zatížení hovorným. K operátorovi navedou zákazníka nahrané hlášky, které mohou být ve 

čtyřech jazycích (čeština, angličtina, francouzština, němčina) a lze je přizpůsobit vlastním 

potřebám. Majitel čísla má možnost získat detailní rozpis hovorů uskutečněných na linku, což 

pomůže optimalizovat pokrytí linky operátory. Ceník poskytovaných služeb je k nahlédnutí 

v příloze č. 1. 

Na Zelenou linku volají zákazníci zcela zdarma. Služba představuje jeden 

z nejefektivnějších prostředků přímé komunikace. Má snadno zapamatovatelné číslo. Díky 

Zelené lince, si firma sníží náklady na oslovení nových zákazníků. Zákazníkům je umožněno 

prostřednictvím této linky zjistit potřebné informace například o nových poskytujících 

službách. Zákazník je opět směrován na operátora automatickým mluveným textem v různých 

jazycích a vybírá požadované informace, které firma přizpůsobila vlastním požadavkům. I 
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tady lze získat rozpis jednotlivých hovorů, které byly prostřednictvím zelené linky 

uskutečněny. Zde také můžeme získat detailní rozpis hovorů uskutečněných na tuto linku. 

Ceník poskytovaných služeb obsahuje příloha č. 2. 

S Modrou linkou se o náklady na volání podělí jak firma, tak její zákazníci. Hovory 

do firmy jsou tímto zlevněny a zároveň je omezeno zlomyslné volání. Volající hradí část 

hovorného, zbytek platí firma, která má zřízenu modrou linku. Modrou linku využívají 

převážně firmy podnikající v cestovním ruchu, servisní služby a finanční instituce. Snadno 

zapamatovatelné telefonní číslo, libovolně zvolené samotnou firmou, oslovuje zákazníky v 

cílové skupině po celé republice nebo v konkrétním regionu. K operátorovi navedou 

zákazníka vámi předem nahrané hlásky, které mohou být ve čtyřech jazycích. Možnost 

získání detailního rozpisu hovorů uskutečněných linku. Pomůže optimalizovat pokrytí linky 

operátory. Ceník služeb Modré linky je k nalezení v příloze č. 3. 

3.5.2 Propagace 

Společnost propaguje své služby na webových stránkách www.astoncom.cz, 

především však formou osobního prodeje. Služby této společnosti nabízí pracovníci většinou 

pomocí telemarketingu. 

Propagaci pomocí reklamy společnost vůbec nevyužívá. Podpora prodeje je 

realizována prostřednictvím zvýhodněných cen mobilních telefonů k mobilním tarifům, ale 

zákazník se musí zavázat k využívání tarifu po dobu 2 let. Pro větší zviditelnění společnosti 

by bylo vhodné zavést podporu prodeje např. formou různých věrnostních odměn, dárků, 

slevových kupónů apod. 

Internet 

Společnost má internetové stránky, které jsou dostupné na www.astoncom.cz. 

Internetové stránky společnosti nabízejí odkazy: Aston com s. r. o., Kde nás najdete, 2013 

Ceníky a Dokumenty ke stažení. 

Odkaz z webových stránek Aston com s. r. o. nabízí logo společnosti, adresu, IČ, DIČ 

a kontaktní údaje této společnosti. 

Na dalším odkazu Kde nás najdete, je uvedeno sídlo společnosti, fotografii domu a 

také odkaz na webovou stránku, která přímo ukáže na mapě, kde se společnost nachází, a to 

prostřednictvím map v prohlížeči Google.. 

http://www.o2.cz/corporate/192004-barevne_linky/59988-individualni_nastaveni_parametru.html
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Informace o cenách jednotlivých tarifů a ostatních poskytovaných služeb jsou 

k dohledání pod odkazem 2013 Ceníky. Některé dokumenty lze i stáhnout, jsou to například 

2013 Standardní ceník mobilních linek a 2013 Standardní ceník pevných linek. 

Posledním odkazem na této webové stránce jsou Dokumenty ke stažení. Uživatel může 

stáhnout dokumenty jako výpis z obchodního rejstříku, osvědčení DPH, Osvědčení ČTÚ, 

Reklamační řád, Specifikace rozhraní, Všeobecné obchodní podmínky a Návrh smlouvy. 

3.5.3 Distribuce 

Společnost preferuje přímý kontakt se zákazníkem. Zaměstnanci společnosti 

vyhledávají nové zákazníky, zejména mezi středně velkými firmami, se snaží nabídnout své 

služby výhodněji než konkurence (T-mobile, Vodafone). Jelikož společnost Aston com s. r. o. 

využívá telekomunikačních sítí společnosti O2 Telefónica Czech Republic, má ve svých 

nabídkách podobné tarify služeb, ale s rozdílnými cenami. 

3.5.3 Cena 

 Cenová strategie společnosti Aston com s. r. o. je uvedena v následujícím textu. 

Jednotlivé business tarify nabízené zákazníkům včetně konkrétních služeb jsou porovnány 

v tabulce 3.2. Tarify se liší počtem volných minut a textových zpráv a také cenou hovorů do 

různých sítí. Tabulka 3.3 představuje různé balíčky, které lze přidávat ke zvolenému tarifu a 

které zahrnují různé služby. Ceník pro internetové připojení je uveden v tabulce 3.4. 
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Tab. 3.2 - Business tarify společnosti Aston com s. r. o. 

Tarif SMS Mini Plus Iris Korál Onyx 

Unlimited 

(24 

měsíců) 

měsíční paušál (Kč) 120,- 120,- 890,- 1 953,- 344,- 1 800,- 

volné minuty 0 50 700 1 600 200 Bez limitu 

volné SMS 150 10 10 10 20 neomezeně 

mob. O2 4,3 2,7 1,8 1,7 1,7 0 

pevná síť(Kč/min) 6,7 4,2 2,9 2,4 2,9 0 

ostatní operátoři 

v ČR (Kč/min) 
6,7 4,2 2,9 2,4 2,9 0 

SMS (Kč/ks) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0 

 Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Jedním z nabízených tarifů je tarif Mini Plus. Společnost jej nabízí za 120 Kč měsíčně 

spolu s 50 volnými minutami a 10 volnými SMS zprávami. Po vyčerpání volných minut se 

pak uskutečněné hovory platí podle ceníku a volaného operátora, přečerpané textové zprávy 

jsou zpoplatněny částkou 1,90 Kč za zprávu. 

Tarif Onyx je zpoplatněn měsíční částkou 344 Kč s 200 volnými minutami a 20 

textovými zprávami. Hovory uskutečněné nad rámec volných minut už jsou opět účtovány a 

to částkou 1,70 Kč za minutu při volání do sítě O2 resp. 2,90 Kč za minutu do ostatních sítí a 

na pevné linky. 

Neomezeným tarifem z hlediska volání a posílání SMS zpráv je pak tarif Unlimited, 

využitelný zejména pro podnikatele. Je ale podmíněn sjednáním a využíváním této služby na 

dobu 24 měsíců. 

K jakýmkoliv tarifům si zákazník může dále zažádat o přídavný balíček. Společnost 

nabízí balíčky Team Nonstop, Top SMS a SMS Connector. Za balíček Team Nonstop 

zákazník zaplatí 1 Kč měsíčně a tento balíček obsahuje VPN. VPN je zkrátka pro virtuální 

privátní síť a to znamená, že má zákazník možnost volání zdarma na čísla, která jsou 
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například pod jedním identifikačním číslem, v rámci jedné firmy. Za Top SMS zaplatí 

zákazník 100 Kč měsíčně a tento balíček nabízí k tarifu 200 volných SMS, které se však 

nepřevádějí, pokud nejsou využity, do dalšího zúčtovacího období. SMS Connector je služba, 

ve které může zákazník rozeslat 300 volných SMS pomocí počítačové aplikace na různá 

mobilní čísla. Tato služba stojí 286 Kč měsíčně. 

Tab. 3.3 – Přídavné balíčky 

Balíček Kč/měsíc popis 

Team Nonstop 1,- volání ve VPN zdarma 

Top SMS 100,- 
200 volných SMS (nevyčerpané se 

nepřevádějí do dalšího měsíce) 

SMS 

Connector 
286,- 

300 volných SMS (nevyčerpané se 

nepřevádějí do dalšího měsíce) 

- pomocí počítačové aplikace rozesíláme 

SMS do mobilu 

              Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Další službou, kterou společnost nabízí, je zřízení internetu do mobilních přístrojů. 

Služba je nabízena prostřednictvím různých druhů balíčků, které se liší objemem přenášených 

dat. Příklady těchto balíčků jsou uvedeny v tabulce č. 3.4. 
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Tab. 3.4 – Zřízení internetu 

Název balíčku Cena v Kč za měsíc 

Internet v Mobilu 125,00 

O2 Internet Mobil 384 549,00 

O2 Internet Mobil 1024 Plus 799,00 

O2 Internet Mobil 512 Plus 599,00 

O2 Mobilní Internet 500,00 

O2 Mobilní Internet Plus 700,00 

                  Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4 Finanční analýza společnosti Aston com s. r. o. 

V další části mé bakalářské práce jsme se zabývali finanční analýzou. Analyzovali jsme 

pomocí horizontální a vertikální analýzy a také pomocí analýzy poměrových ukazatelů. 

Kapitola je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsme řešili horizontální analýzu, ve 

které si analyzujeme aktiva, pasiva a výkaz zisku a ztráty. V druhé části jsme se zaměřili na 

vertikální analýzu, také jsme analyzovali aktiva, pasiva a výkaz zisku a ztráty. V poslední třetí 

části této kapitoly jsme se zaměřili na poměrové ukazatele. Díky těmto ukazatelům jsme 

zjišťovali rentabilitu, zadluženost, aktivitu a likvidnost analyzované společnosti. 

4.1 Horizontální analýza 

V této kapitole jsme se zabývali horizontální analýzou aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty. 

Je rozdělena do tří částí a to: horizontální analýza aktiv, horizontální analýza pasiv a 

horizontální analýza výkazu zisku a ztráty. Cílem této kapitoly bylo zjistit, jaký byl vývoj 

celkových aktiv, celkových pasiv, nákladů a výnosů a také jejich jednotlivých položek 

v letech 2008 až 2012. 

4.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Horizontální analýza aktiv se zabývala vývojem aktiv v letech 2008 až 2012. 

Vypočítali jsme relativní a absolutní změnu jak celkových, oběžných, tak i ostatních aktiv v 

jednotlivých letech. Změny jsou zobrazeny v příloze č. 7.  Dále jsme zachytili vývoj aktiv, 

který nalezneme v grafu č. 4.1 a hodnoty, ze kterých jsme čerpali, tedy rozvahu společnosti 

Aston com s. r. o.obsahuje příloha č. 5. 
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Graf 4.1 - Vývoj aktiv společnosti Aston com s. r. o. v letech 2008 – 2012 
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               Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Celková aktiva společnosti se skládala ze stálých aktiv, oběžných aktiv a ostatních 

aktiv. Stálá aktiva byla tvořena ze samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí. 

V roce 2009 se ještě přidala položka dlouhodobý finanční majetek. Další změna nastala v roce 

2008, kdy se k aktivům zařadil dlouhodobý nehmotný majetek, konkrétně software. Oběžná 

aktiva byla tvořena krátkodobým pohledávkami, které zahrnovaly pohledávky z obchodních 

vztahů, daňové pohledávky a krátkodobé poskytnuté zálohy. Dále sem patřil krátkodobý 

finanční majetek tvořený zejména hotovými penězi a účty v bankách. Poslední druh aktiv byla 

ostatní aktiva, ta byla tvořena náklady příštího období. V roce 2008 a 2009 ostatní aktiva 

obsahovala ještě položku příjmy příštích období. 

Společnost Aston com s. r. o. měla nejvyšší hodnotu celkových aktiv v roce 2009, a to 

5 295 tis. Kč. V roce 2008 byla hodnota nižší a po roce 2009 se opět snižovala. V roce 2008 

hodnota celkových aktiv činila 4 203 tis. Kč. V roce 2010 celková aktiva měla hodnotu 3 323 

tis. Kč, to znamená pokles o 37,2 % oproti roku 2009. V dalším roce 2011 byla hodnota 

celkových aktiv 2 138 tis. Kč a oproti roku 2012 došlo k poklesu o 35,6 %. V tomto roce byla 
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hodnota celkových aktiv nejnižší. V posledním analyzovaném roce, tedy roce 2012, činila 

aktiva celkem 2 215 tis. Kč a to znamená pokles o 3,6 % oproti roku 2011. 

Stálá aktiva měla stejný vývoj jako celková aktiva. V roce 2009 byla hodnota 

nejvyšší, částka činila 503 tis. Kč. V dalších analyzovaných letech byla hodnota velmi nízká 

oproti roku 2009, proto v grafu nejsou tyto hodnoty téměř znatelné. V roce 2010 stálá aktiva 

činila 18 tis., pokles oproti roku 2009 byl tedy o 96,4 %. Tato změna byla zapříčiněna 

snížením hodnoty samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí. V roce 2011 stoupla 

aktiva o 11,1 % a činila 20 tis. Kč. V tomto roce se zvýšila hodnota položky samostatných 

movitých věcí a souboru movitých věcí. V posledním sledovaném roce 2012 měla stálá aktiva 

hodnotu 0 Kč, tudíž vzniklo snížení o 100% oproti roku 2011. Příčinou poklesu bylo odepsání 

celkové hodnoty softwaru i samostatných movitých věcí.  

Oběžná aktiva ve společnosti měla velký podíl na celkových aktivech. Nejvyšší 

hodnota oběžných aktiv byla opět v roce 2009, a to 4 539 tis. Kč. V roce 2009 došlo 

k navýšení hodnoty o 16,1 %. Navýšení způsobil přírůstek na položce účty v bankách a 

položce peníze. V předchozím roce 2008 činila hodna oběžných aktiv 3 910 tis. Kč. V roce 

2010 se hodnota snížila o 27,5 % oproti roku 2009 a hodnota oběžných aktiv byla 3 291 tis. 

Byly sníženy položky krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, účty v bankách, peníze a 

také se v roce 2010 nevyskytovala žádná hodnota u položky jiné pohledávky. Došlo také ke 

zvýšení objemu krátkodobých poskytnutých záloh a daňových pohledávek vůči státu. V roce 

2011 měla společnost hodnotu oběžných aktiv 2 117 tis. Kč, a došlo k poklesu o 35,7 % oproti 

roku 2010. V tomto roce byla tedy hodnota nejnižší. Nastal velký pokles krátkodobých 

pohledávek z obchodních vztahů, daňových pohledávek vůči státu, krátkodobých záloh i 

objemu peněžních prostředků. V posledním analyzovaném roce, roce 2012, hodnota činila 

2 209 tis. Kč a došlo ke zvýšení o 4,3 %. Ke zvýšení došlo díky větším hodnotám na položce 

peníze, účty v bankách. 

Hodnota ostatních aktiv byla zanedbatelná. Hodnoty v jednotlivých letech byly: v 

roce 2008 hodnota ostatních aktiv byla 215 tis. Kč, v roce 2009 činila 254 tis. Kč, v dalším 

roce 2010 byla hodnota 14 tis. Kč, v roce 2011 byla hodnota 2 tis. Kč a v posledním roce 

2012 hodnota ostatních aktiv činila 6 tis. Kč. Tedy od roku 2009 po rok 2011 hodnota 

ostatních aktiv klesala. Bylo to způsobeno tím, že v roce 2009 společnost vykazovala hodnoty 

na položce náklady příštího období a položce příjmy příštích období. V dalších 

analyzovaných letech společnost měla už jen náklady příštího období, které postupně klesaly. 

V posledním roce 2012 stoupla hodnota o 200% oproti roku 2011. Nárůst byl zapříčiněn 

velkým zvýšením hodnoty nákladů příštích období.  
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4.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Analýza pasiv se zabývala vývojem celkových pasiv a jejich jednotlivých položek 

v letech 2008 až 2012. V příloze č. 8 je k nalezení tabulka, která zobrazuje absolutní a 

relativní změny celkových pasiv, vlastního kapitálu, cizího kapitálu a ostatních pasiv 

v jednotlivých letech. Graf 4.2 ukazuje vývoj pasiv společnosti.  

Graf 4.2 - Vývoj pasiv společnosti Aston com s. r. o. v letech 2008 - 2012 
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                Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

V grafu 4.2 vidíme, že celková pasiva během analyzovaného období byla nejvyšší 

v roce 2009 a poté postupně klesala. Poslední analyzovaný rok 2012 celková pasiva stoupla 

oproti roku 2011. Nejvyšší hodnota, která byla v roce 2009, činila 5 295 tis. Kč. V roce 2010 

klesla o 37,25 %, v roce 2011 klesla o 35,63 % oproti roku 2010 a v posledním roce 2012 se 

zvýšila o 3,55 % oproti roku 2011. 

Vlastní zdroje byly nejvyšší v roce 2009, činily 1 521 tis. Kč a oproti roku 2008 došlo 

k zvýšení o 111,10 %. Ke zvýšení došlo díky tomu, že výsledek hospodaření minulých let už 

nebyl v záporných hodnotách, nýbrž měl kladné hodnoty.  Další analyzovaný rok 2010 vlastní 

zdroje klesly o 89,82 %, činily 156 tis. Kč. V roce 2011 činila hodnota vlastních zdrojů 372 
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tis. Kč, a došlo ke zvýšení o 140 % oproti roku 2010. V posledním analyzovaném roce, roce 

2012, činily 362 tis. Kč a tedy došlo k poklesu o 2,69 %. Změny byly zapříčiněny buď 

zvýšením nebo snížením hodnoty výsledku hospodaření běžného účetního období.  

Poslední položka grafu, cizí zdroje, byly nejnižší v roce 2011, činily 1 766 tis. Kč. 

Nejvyšší hodnota se objevila u roku 2009, kdy hodnota byla 3 765 tis. Kč. V roce 2010 byla 

hodnota cizích zdrojů 3 168 tis. Kč a došlo ke snížení o 15,86 %. V dalším analyzovaném 

roce 2011 se opět cizí zdroje snížily oproti roku 2010 o 44,22 % a činily 1 766 tis. Kč. 

V posledním roce 2012 hodnota cizích zdrojů činila 1 853 tis. Kč a došlo ke zvýšení o        

4,87 %. Příčinou byl nárůst závazků k zaměstnancům, daňových závazků a také dohadných 

účtech pasivních.  

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

V této analýze je zobrazen vývoj vybraných výnosů a nákladů obchodní marže, 

přidané hodnoty, výsledků hospodaření v období 2008 až 2012. V příloze č. 9 najedeme 

tabulku, ve které jsou zobrazeny relativní změny údajů (v %) a v příloze č. 10 pak tabulku s 

vyjádřením absolutní změny údajů (v tis. Kč) v jednotlivých letech. Vývoj výsledku 

hospodaření za účetní období v letech 2008 až 2012 je zobrazen v grafu 4.3. Výkaz zisku a 

ztráty společnosti Aston com s. r. o. lze nalézt v příloze č. 6. 

 

Graf 4.3 - Výsledek hospodaření za účetní období společnosti Aston com s. r. o. v letech 2008 

– 2012 

-100
0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
1 600

2008 2009 2010 2011 2012

roky

v
 t

is
. 

K
č

Výsledek hospodaření za

účetní období

 
               Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Během sledovaného období se tržby za prodej zboží různě měnily. Nejvyšší hodnoty 

byly dosaženy v roce prvním, tedy v roce 2008, činily 152 tis. Kč. V roce 2009 došlo 

k poklesu o 46,7 % (o částku 71 tis. Kč) a tržby za prodej zboží činily 81 tis. Kč. V dalším 

roce, 2010, došlo ke změně, tržby se zvýšily o 60,5 % oproti předchozímu roku a jejich částka 

byla 130 tis. Kč. Rok 2011 přinesl pokles o 55,4 % a hodnota skončila na 58 tis. Kč. 

V posledním roce došlo opět k velkému poklesu na hodnotu 27 tis. Kč a pokles byl 53,4 %. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu byly velmi nízké. Nejvyšší 

hodnota byla v roce 2009, činila 86 tis. Kč. V dalších letech byla hodnota zanedbatelná, 

v letech 2008 a 2010 tržby z prodeje dlouhodobého majetku činily 1 tis. Kč a ostatní roky, 

tedy 2011 a 2012 byla hodnota nulová. V roce 2009 došlo k navýšení o 85 tis. Kč oproti roku 

2008. Poslední rok, kdy firma vykazovala nějaké hodnoty, rok 2010 měl charakter poklesu a 

hodnota klesla o 98,8 % oproti roku 2009. V roce 2011 podnik měl nulovou hodnotu této 

položky. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vykazovaly nejvyšší hodnotu v roce 

2008, činily 13 637 tis. Kč. Nejmenší hodnotu měla společnost v tržbách za prodej vlastních 

výrobků a služeb v roce 2012, hodnota byla 6 564 tis. Kč. Rok 2009 vykazoval snížení hodnot 

o 8,47 % oproti roku 2008. V roce 2010 se hodnota snížila o 14,23 % a činila 11 491 tis. Kč. 

Další rok 2011 došlo opět ke snížení, hodnoty se snížily o 18,54 %  a v posledním roce 2012 

se opět tržby snížily o 29,87 % a činily nejmenší hodnotu tržeb. 

Výkony obsahovaly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které se skládaly 

z položek služby, spotřeba materiálu a energie, osobní náklady, daně a poplatky a nakonec 

položka odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.. Osobní náklady obsahovaly 

mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pohybovaly se 

naopak, ale během sledovaného období postupně klesaly. Nejvyšší tedy byly v prvním roce 

2008 a činily 14 637 tis. Kč. V dalším roce 2009 jsme zaznamenali menší pokles na částku 

13 397 tis. Kč a došlo k poklesu o 8,5 %. Rok 2010 byl také méně úspěšný a výkony klesly na 

11 491 tis. Kč a došlo oproti roku 2009 k poklesu o 14,2 %. V roce 2011 hodnota výkonů 

činila 9 360 tis. Kč a opět nastal pokles o 18,5 %. Poslední rok 2012 nebyl výjimkou, hodnota 

byla 6 564 tis. Kč a nastal pokles o 29,9 %. 

 Náklady vynaložené na prodané zboží měly podobný trend jako tržby za prodej 

zboží. Nejvyšší hodnoty dosahovaly v roce 2008 (144 tis. Kč) a nejnižší hodnoty se prokázaly 

v roce 2012 (4 tis. Kč). V roce 2009 náklady vynaložené na prodané zboží činily 67 tis. Kč a 

proti roku 2008 došlo k poklesu o 53,5 %. V dalším roce 2010 došlo k navýšení o 103 % a 

hodnota byla 136 tis. Kč. V dalším analyzovaném roce 2011 je hodnota 36 tis. Kč a došlo tedy 
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k poklesu o 73,5 %.  V posledním roce 2012 došlo ke nížení o 88,9 % a hodnota klesla na 4 

tis. Kč. 

Další položkou našeho analyzování je obchodní marže, pohybovala se v malých 

částkách. Nejvyšší úroveň vykazovala v roce 2012 a nejnižší v roce 2010, kdy tato položka 

vykazovala zápornou hodnotu. V roce 2009 obchodní marže stoupla o 75 % a dostala se na 

hodnotu 14 tis. Kč. Oproti tomu v dalším roce 2010 nastal prudký pokles o 142,9 % a hodnota 

byla pouze – 6 tis. Kč. Další rok byl úspěšný a hodnota obchodní marže činila 22 tis. Kč a 

nastalo zvýšení o 466,7 %. V posledním roce 2012 se hodnoty uchovaly na skoro stejné výši, 

činily 23 tis. Kč a vznikl nárůst o pouhých 4,5 %. 

Přidaná hodnota zaznamenala nejvyšší hodnotu v roce 2009 a to 2 496 tis. Kč. 

V roce 2008 byla hodnota 2 399 tis. Kč. V roce 2010 přidaná hodnota klesla na 1 541 tis. Kč a 

snížila se o 38,3 % oproti roku 2009. V dalším sledovaném roce 2011 hodnota opět klesla na 

1 267 tis. Kč, tedy o 17,8 %. Poslední rok 2012 měl stejný průběh, klesl o 59,1 % na částku 

518 tis. Kč. 

Osobní náklady se ve sledovaném období zvyšovaly až do roku 2011, ve kterém 

nastal pokles a i v posledním sledovaném roce 2012 se opět snižovaly. To způsobily mzdové 

náklady, které první tři sledované roky rostly a ty poslední dva roky klesaly. Nejvyšší hodnoty 

osobní náklady dosáhly v roce 2010, činily 1 301 tis. Kč a nejnižší hodnoty 60 tis. Kč dosáhly 

v roce 2012. Největší skok nastal v roce 2012, kdy došlo ke snožení o 90,2 % oproti roku 

2011. 

Za analyzované období se výsledek hospodaření za účetní období společnosti 

pohyboval v kladných hodnotách, výjimkou je jen rok 2010 kdy se společnost dostala do 

ztráty 65 tis. Kč. Nejvyšší zisk, kterého společnost dosáhla, byl 1 615 tis. Kč a týkal se období 

roku 2008. V roce 2009 došlo k poklesu na 1300 tis. Kč a ke snížení o 19,5 %. Další rok 2010 

společnost měla ztrátu 65 tis. Kč a došlo tedy k poklesu o 105 %. V roce 2011 měla 

společnost zisk 217 tis. Kč a v posledním roce 2012 byl zisk 130 tis. Kč. 

Vyhodnocení horizontální analýzy 

Horizontální analýza aktiv ukázala, že celková aktiva a oběžná aktiva měla stejný 

vývoj v námi sledovaném období. První rok se zvyšovala jejich hodnota a další roky došlo ke 

snížení. Stálá aktiva byla v celkových aktivech zanedbatelná a pohybovala se ve velmi 

nízkých hodnotách stejně jako ostatní aktiva.  
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Celková pasiva se první rok zvýšila a poté se snižovala až do roku 2012, v roce 2012 

došlo opět ke zvýšení. Vlastní zdroje se v roce 2009 zvýšily a poté docházelo pouze k poklesu 

až do konce analyzovaného období. Poslední položka cizí kapitál, má obdobný průběh jako 

celková pasiva. V roce 2009 se zvýšila a poté až do roku 2012 se snižovala. V roce 2012 

došlo opět ke zvýšení. 

Horizontální analýza nám ukázala u výkazu zisku a ztráty, že společnost byla po celou 

dobu sledování v zisku, jedinou výjimkou byl rok 2010, kdy se společnost dostala do ztráty. 

4.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza byla provedena u jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty společnosti Aston com s. r. o. v období 2008 až 2012. 

4.2.1 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv se zabývala strukturou aktiv v letech 2008 až 2012. Příloha č. 

11 obsahuje tabulku s procentními podíly stálých aktiv, oběžných aktiv a ostatních aktiv na 

celkových aktivech společnosti. Struktura aktiv je znázorněna v grafu 4.4. 

Graf 4. 4 – Vývoj struktury aktiv společnosti Aston com s. r. o. v letech 2008 – 2012 (v %) 
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                  Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Na celkových aktivech se nejvýznamněji podílejí oběžná aktiva, která tvořila v roce 

2012 podíl 99,73 %. V roce 2008 byl podíl oběžných aktiv 93 %, v roce 2009 pak 85,7 %, 

v roce 2010 činil 99,04 % a v roce 2011 tvořil 99 %. 

Ostatní aktiva byla nejvyšší v roce 2008, kdy byl jejich podíl 5,11 %. Další rok, ve 

kterém ostatní aktiva měla podíl 4,8 % byl rok 2009, v ostatních letech nedosahoval ani      

0,5 %. 

Poslední položka jsou stálá aktiva, nejvyšší podíl mají v roce 2009, činí 9,5 %. 

V ostatních letech se podíl stálých aktiv pohybuje v rozmezí 0 – 1,9 %.   

4.2.2 Vertikální analýza pasiv 

Vertikální analýza pasiv se zabývala strukturou pasiv v letech 2008 až 2012. Procentní 

podíly vlastního kapitálu a cizího kapitálu na celkových pasivech společnosti jsou zobrazeny 

v příloze č. 12. Vývoj struktury pasiv v jednotlivých letech je znázorněn v grafu 4.5. 

Graf 4.5 – Vývoj struktury pasiv společnosti Aston com s. r. o. v letech 2008 – 2012 (v%) 
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                Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Vertikální analýza celkových pasiv ukázala, že větší podíl tvoří cizí kapitál. Znamená 

to, že společnost financovala svoji činnost především z cizích zdrojů. Cizí zdroje se snižovaly 

až do roku 209. V dalším roce 2010 činil cizí kapitál 95,3 %, došlo ke zvýšení. Další rok 

došlo opět ke snížení a v posledním r oce 2012 ke zvýšení. Nejvyšší podíl cizího kapitálu byl 

v roce 2010, činí 95,3 % a nejnižší podíl byl v roce 2009, podíl byl 71,3 %. 

Vlastní kapitál se v roce 2009 zvýšil, v roce 2010 se snížil a poté v roce 2011 se opět 

zvýšil. Rok 2012 opět zaznamenal snížení hodnoty vlastního kapitálu. V roce 2009 dosáhl 

nejvyššího podílu, a to 28,7 %. Nejnižší hodnotu zaznamenal v roce 2010, podíl činil 4,7 %. 

V dalším roce 2008 byl 17%, v roce 2011 dosáhl 17,4 % a v posledním roce 2012 činil podíl 

16,3 %. 

4.2.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

Analýza výkazu zisku a ztráty sledovala strukturu výnosů a nákladů v letech 2008 až 

2012. Analýza zobrazuje podíl jednotlivých druhů tržeb na celkových výnosech, vývoj je 

zobrazen v příloze č. 13. Příloha č. 14 ukazuje podíl jednotlivých nákladových druhů na 

celkových nákladech. Struktura výnosů je zobrazena v grafu 4.6, graf 4.7 znázorňuje vývoj 

struktury nákladů v jednotlivých letech.  
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Graf 4.6 – Vertikální analýza VZZ – výnosy společnosti Aston com s. r. o. v letech 2008 – 

2012 
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                   Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Jak vidíme v grafu 4.6, největší podíl na výnosech mají tržby za prodej vlastních 

výrobků. Další výnosy - ostatní provozní výnosy, ostatní finanční výnosy, tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a tržby za prodej zboží - mají na výnosech zanedbatelný podíl. Tržby 

z prodeje majetku se objevují pouze v roce 2009 a mají 0,6 % podíl. Tržby za prodej zboží se 

pohybují v podílu od 0,5 do 1 %. Ostatní finanční výnosy mají hodnoty v rozmezí 0 – 3,4 %  

a posední položka, ostatní provozní výnosy mají podíl od 0 – 0,2 %. 
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Graf 4.7 - Vertikální analýza VZZ – náklady společnosti Aston com s. r. o. v letech 2008 – 

2012 
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         Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Z grafu 4.7 jsme zjistili, že největší podíl na celkových nákladech má výkonová 

spotřeba. Další položka, která má sice menší, ale nezanedbatelný, podíl, jsou osobní náklady. 

Ostatní náklady se pohybují v minimálních podílech k celkovým nákladům. Zanedbatelné 

položky byly: náklady vynaložené na prodané zboží, daně a poplatky, odpisy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti, ostatní provozní náklady, ostatní finanční náklady a daň z příjmu za běžnou činnost.  
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Vyhodnocení vertikální analýzy 

U celkových aktiv představovala největší podíl oběžná aktiva. Za nimi pak byla skoro 

ve stejných hodnotách stálá a ostatní aktiva. Oběžná aktiva v sobě zahrnují hlavně krátkodobé 

pohledávky z obchodních vztahů, díky kterým společnost provádí svou činnost. 

  Největší podíl u celkových pasiv měly cizí zdroje. To znamená, že společnost 

financuje svoji činnost převážně z cizích zdrojů. Za nimi tak byly vlastní zdroje. Společnost 

v roce 2008 splatila svůj leasing, který měla na pořízení pobočkové telefonní ústředny. 

Bankovní úvěr nemá, své závazky financuje z cizích zdrojů pomocí dodavatelského úvěru. 

Nakupuje totiž služby od jiné telekomunikační společnosti, která jí své služby prodává s delší 

dobou splatnosti faktur, což v analýze způsobuje výrazní nárůst cizích zdrojů. 

VZZ z pohledu výnosů ukázal, že největší podíl mají tržby prodeje vlastních výrobků a 

služeb. Ostatní položky výnosů měly zanedbatelný podíl na celkových výnosech. Z pohledu 

nákladů největší podíl vykazuje výkonová spotřeba. Další položkou, která představu už menší 

podíl, jsou osobní náklady. Další položky byly opět zanedbatelné vzhledem k celkovým 

nákladům. Z provedené analýzy vyplývá, že společnost dobře hospodaří, do ztráty se dostala 

pouze v roce 2010. 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýzu poměrových ukazatelů tvoří ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a 

likvidity. 

4.3.1 Ukazatele rentability (výnosnosti) 

Rentabilita bude zhodnocena v ukazatelích rentability celkových aktiv, rentabilitou 

kapitálu, rentabilitou vlastního kapitálu, rentabilitou tržeb. V tabulce 4.8 jsou zobrazeny 

výsledky ukazatelů a také v grafu 4.7 jsou znázorněny ty to hodnoty. 
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Tab. 4.1 - Ukazatele rentability společnosti Aston com s. r. o.       

Položky 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA - Rentabilita 

celkových aktiv    
42,45% 31,71% -1,26% 14,82% 8,35% 

ROE - Rentabilita 

vlast. kapitálu 
223,99% 85,41% -41,94% 58,60% 35,91% 

Rentabilita tržeb   10,92% 9,65% -0,56% 2,31% 1,97% 

             Zdroj: Vlastní zpracování. 

Graf 4.7 – Vývoj rentability společnosti Aston com s. r. o. v letech 2008 – 2012 
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               Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vykazovala ve sledovaném období kladné 

hodnoty, až na rok 2010, kdy se hodnota dostala do mínusu. V roce 2008 byla rentabilita 

vlastního kapitálu v kladných hodnotách nejvyšší, a to 223,99 %. Jediná záporná hodnota, 

které se objevila ve sledovaném období, nastala v roce 2010 a činila -41,94 %. Záporné 

hodnoty jsou zapříčiněny tím, že společnost v tomto roce vykazovala ztrátu 65 tis. Kč. 

Rentabilita aktiv (ROA) také vykazovala v roce 2010 záporné hodnoty, v ostatních 

letech měla kladné hodnoty. Doporučena hodnota rentability aktiv se pohybuje mezi 5 – 10 %. 

V této optimální hodnotě se pohybovala společnost pouze v roce 2012. V ostatních letech se 
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hodnota pohybovala nad optimálními hodnotami kromě roku 2010, kdy byly hodnoty 

záporné. Hodnota je ovlivněna ztrátou 65 tis. Kč.  

4.3.2 Ukazatele aktivity (doby obratu) 

Ukazatelé aktivity byly zastoupeny ukazatelem doby obratu aktiv, dobou obratu aktiv, 

doba obratu zásob, doba inkasa pohledávek a dobou splatností krátkodobých závazků. 

Výsledky jsou zachyceny v tabulce 4.9 a v grafu 4.8. 

Tab. 4.2 - Ukazatele aktivity společnosti Aston com s. r. o. 

Položky 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat aktiv (krát) 3,52 2,55 3,5 4,4 2,98 

Doba obratu aktiv (dnů) 102,31 141,43 102,91 81,76 120,98 

Doba obratu zásob (dnů) 0 0 0 0 0 

Doba inkasa pohledávek 

(dnů) 
71,47 71,37 77,76 50,57 53,31 

Doba splatnosti krát. 

závazků (dnů) 
84,83 100,56 98,14 67,54 101,21 

          Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Graf 4.8 – Vývoj aktivity společnosti Aston com s. r. o. v letech 2008 – 2012 
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                Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Obrat aktiv v letech 2008 - 2012 se pohyboval v rozmezí mezi 2,55 – 4,40. 

Doporučená minimální hodnota je 1. Největší hodnotu dosahovaly v roce 2011, ta činila 4,40 

a nejnižší hodnota se vyskytla v roce 2009, kdy byla 2,55. To znamená, že celková aktiva se 

v podniku obrátí 2,55 krát. 

Jak vidíme v grafu, tak je zde zachováno pravidlo solventnosti. Doba inkasa 

pohledávek ke kratší než doba splacení závazků. Tudíž společnost nemá problémy se 

včasným placením svých závazků. U doby splatnosti pohledávek je nejvyšší počet dnů 

v roce 2010, kdy se splatnost pohledávek pohybovala na úrovni asi 78 dnů. Nejkratší doba 

splatnosti byla v roce 2011, 50,57 dnů. U doby splatnosti závazků se nejkratší hodnota 

objevuje v roce 2011, kdy činila 67,54 dnů a nejdelší doba byla v roce 2012, činila         

101,21 dnů. 

4.3.3 Ukazatele zadluženosti (dlouhodobé finanční rovnováhy) 

Ukazatele byly tvořeny celkovou zadlužeností, dlouhodobou zadlužeností, kvótou 

vlastního kapitálu, koeficientem zadluženosti a úrokovým krytím. V tabulce 4.10 jsou 

zobrazeny vypočtené hodnoty a v grafu 4.9 je zobrazen vývoj ukazatele zadluženosti. 
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Tab. 4.3 - Ukazatele zadluženosti společnosti Aston com s. r. o.   ´ 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Kvóta vlastního kapitálu   17,15% 28,73% 4,66% 17,39% 16,34% 

Celková zadluženost   82,85% 71,10% 95,34% 82,61% 83,66% 

Úrokové krytí I.    297,33         

             Zdroj: Vlastní zpracování. 

Graf 4.9 – Vývoj zadluženosti společnosti Aston com s. r. o. v letech 2008 – 2012 
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                Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

Ukazatel celkové zadluženosti udává, kolika procenty společnost financuje svou 

činnost cizím kapitálem. Ukazatel se během sledovaného období různě měnil. Optimální 

hodnota zadluženosti by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 60 %. Ukazatel celkové 

zadluženosti znamená, že čím vyšší je číslo (% zadlužení), tím je společnost více zadlužená a 

podstupuje větší finanční riziko. Společnost by se měla snažit mít tuto hodnotu co nejnižší. 

Nejvyšší hodnotu zadluženosti měla společnost v roce 2010, kdy činila 95,34 %. Nejnižší 

zadluženost vykazoval společnost v roce 2009 a to 71,10 %. 

Kvóta vlastního kapitálu ukazuje, jaký je podíl vlastního kapitálu na celkových 

aktivech. Udává, kolika procenty společnost financuje svou činnost vlastními zdroji. Ukazatel 
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vykazuje ve sledovaném období různé hodnoty. Nejvyšší byla v roce 2009, činila 28,73 % a 

nejnižší hodnota byla v roce 2010, byla 4,66 %. Je zřejmé, že společnost využívá z větší části 

ke svému financování cizí zdroje. 

Ukazatel úrokového krytí, ukazuje, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 4 – 6. Z tabulky 4.3 je zřejmé, že společnost tento 

ukazatel vykazovala pouze v roce 2008, a to proto, že rok 2008 byl poslední rok, ve kterém 

společnost platila leasing na pobočkovou telefonní ústřednu. V dalších analyzovaných letech 

společnost již žádné úvěry nevyužívala. Hodnota, kterou společnost vykazovala, byla 297,33. 

Je tedy zřejmé, že společnost nemá žádné problém s poslední splátkou leasingu. 

4.3.4 Ukazatele likvidity (platební schopnosti) 

Sledována byla v období 2008 až 2012 běžná likvidita, pohotová likvidita, peněžní 

likvidita a doba splatnosti krátkodobých závazků. V tabulce 4.11 jsou zobrazeny výsledné 

hodnoty a v grafu 4.10 vývoj jednotlivých ukazatelů likvidity. 

Tab. 4.4 - Ukazatele likvidity společnosti Aston com s. r. o. 

Položky 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná likvidita    1,12 1,21 1,04 1,2 1,19 

Rychlá likvidita    1,12 1,21 1,04 1,2 1,19 

Peněžní likvidita    0,28 0,5 0,25 0,45 0,67 

             Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Graf 4.10 – Vývoj likvidity společnosti Aston com s. r. o. v letech 2008 – 2012 
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                Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Z grafu vidíme, že běžná a pohotová likvidita měla stejný průběh. Je to zapříčiněno 

tím, že společnost nemá žádné zásoby. Doporučená hodnota běžné likvidity je 1,5 – 2,5.       

U sledované společnosti se pohybovala hodnota ukazatele v rozmezí 1,04 – 1,21.                   

V  analyzovaných letech bylo zjištěno, že společnost se v žádném roce nedostala do optima 

běžné likvidity. 

Peněžní likvidita má doporučenou hodnotu mezi 0,2 – 0,5. Analyzovaná společnost 

měla hodnoty tohoto ukazatele v rozmezí 0,25 – 0,67. Ve sledovaném období společnost tedy 

dosahovala optimální hodnoty peněžní likvidity, výjimkou je rok 2012, ve kterém se hodnota 

dostala na číslo 0,67 a tedy převyšovala optimální doporučenou hodnotu. Společnost tedy 

byla schopna splácet své závazky.  

Vyhodnocení poměrových ukazatelů 

Ukazatel rentability celkových aktiv se pohyboval vždy v kladných hodnotách kromě 

roku 2010. V optimálních hodnotách se společnost pohybovala pouze v roce 2012. Další roky 

vykazovaly hodnoty nad optimální hranici a v jednom roce vykazovala záporné hodnoty. 

Rentabilita vlastního kapitálu měla podobný vývoj jako rentabilita celkových aktiv. Taktéž 

v roce 2010 vykazovala zápornou hodnotu. Tato záporná hodnota byla způsobena tím, že 
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v tomto roce společnost vykazovala ztrátu. V ostatních letech společnost vykazovala hodnoty, 

které byly nad hodnotami optima. 

Ukazatel obratu aktiv by měl dosáhnout minimální hodnoty 1, společnost vykazovala 

hodnoty nad 1. Hodnota obratu aktiv se pohybovala ve sledovaném období v rozmezí        

2,55 – 4,4. Během 5 sledovaných let měla společnost vždy dobu splatnosti pohledávek kratší 

než dobu splatnosti závazků. Pro společnost je to velmi dobrá situace, protože je schopna bez 

problémů platit své závazky včas. 

Ukazatel celkové zadluženosti vypovídal o tom, že společnost byla velmi zadlužená a 

ke své činnosti používala převážně cizí zdroje. Společnost tím podstupovala velké finanční 

riziko. Celková zadluženost ve sledovaných letech se pohybovala v rozmezí mezi              

71,1 – 95,36 %, což je velmi vysoké procento. Optimální zadluženost by se měla pohybovat 

v rozmezí 30 – 60 %.  Zadluženost sledované společnosti byla způsobena prodlouženou 

dobou splatnosti  většiny závazků. Závazky měly splatnost 90 dnů, proto se ukazatel 

zadluženosti pohyboval ve vysokých hodnotách. Společnost v analyzovaných letech neměla 

žádné úvěry. Pouze v roce 2008 doplatila poslední leasingovou splátku na zakoupení 

pobočkové telefonní ústředny. Další ukazatel zadluženosti je kvóta vlastního kapitálu, který 

ukazuje procentní podíl využití vlastních zdrojů. Společnost využívá velmi malé procento 

vlastních zdrojů. Ukazatel úrokového krytí se objevil jen v roce 2008, kdy společnost splatila 

poslední leasingovou splátku. Hodnota úrokového krytí byla ve vysoké hodnotě a ukázala 

nám, že společnost je schopna splácet své dluhy bez jakýchkoliv problémů. 

Ukazatele pohotové a běžné likvidity měly úplně stejné hodnoty, způsobila to nulová 

hodnota zásob. Ve sledovaných letech se společnost nedostala do optimálních hodnot běžné 

likvidity. Hodnoty byly stále pod optimem. Pohotová likvidita se pohybovala od roku 2008 až 

do roku 2011 v rozmezí optimálních hodnot a okamžitá likvidita byla rovněž optimální. Pouze 

v roce 2012 došlo k překročení doporučené hodnoty.  

4.4 Bonitní a bankrotní modely 

K posouzení celkové finančně-ekonomické situace společnosti pomohou souhrnné 

ukazatele, použili bonitní a bankrotní model. U bonitního modelu jsme vypočítali model 

Index IN99 a u bankrotního modelu jsme počítali Altmanův model – Altmanův index 

finančního zdraví. 
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4.4.1 Bankrotní model 

U bankrotního modelu jsme počítali Tafflerův model. Ukazuje, jestli společnosti hrozí 

bankrot. Použili jsme data ze sledovaného období 2008 – 2012. V tabulce 4.6 jsou obsaženy 

výpočty Altmanova indexu finančního zdraví a v grafu 4.12 je znázorněn průběh tohoto 

indexu. 

Tafflerův model 

Je to další model, který sleduje riziko bankrotu. Definuje čtyři poměrové ukazatele. 

Pokud by společnosti neměl hrozit bankrot, hodnoty Tafflerova modelu by se měly pohybovat 

nad hodnotou 0. Pokud se pohybují pod hodnotou 0, hrozí společnosti bankrot. 

Tab. 4.5 – Výpočet Tafflerova modelu společnosti Aston com s. r. o. 

Výpočet – Tafflerův 

model 

Období 

2008 2009 2010 2011 2012 

R1 0,2706 0,2364 -6,89 0,0951 0,0529 

R2 0,146 0,1567 0,135 0,1558 1,155 

R3 0,1491 0,128 0,1716 0,1488 0,1411 

R4 0,563 0,4073 0,5595 0,7048 0,4761 

Tafflerův model 1,1287 0,9284 -6,0239 1,1045 1,8251 

            Zdroj: Vlastní zpracování. 

V tabulce 4.5 jsou výpočty Tafflerova modelu, který ukazuje, jestli společnosti hrozí 

bankrot nebo ne. Naše hodnoty se pohybovaly v rozmezí mezi – 6,0239 až 1,8251. Nejvyšší 

hodnota byla v roce 2012 a nejnižší v roce 2010. V roce 2010 společnost vykazovala ztrátu    

65 tis. Kč, proto se společnost dostala do minusových hodnot. 
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Graf 4. 11 – Vývoj Tafflerova modelu společnosti Aston com s. r. o. v letech 2008 -2012 
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               Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Z grafu 4.11 je vidět, že vypočítané výsledky společnost se pohybovaly v kladných 

hodnotách, kromě roku 2010. Důvod vykazování v roce 2010 záporných hodnot je, že 

společnost byla ve ztrátě. V grafu je hranice bankrotu znázorněna červenou barvou. Hodnoty, 

které se pohybují nad touto hranicí, ukazují, že společnost se nemusí obávat bankrotu. Naopak 

hodnoty pod touto hranicí říkají, že společnosti hrozí bankrot. V grafu je vidět pouze jedna 

hodnota pod hranicí bankrotu, nachází se v roce 2010. V tomto roce tedy společnosti bankrot 

hrozil. V ostatních letech se společnost nemusí obávat žádného náznaku bankrotu. 

4.4.2 Bonitní model 

U bonitního modelu jsme použili Index IN99, který vyhodnocuje finanční zdraví 

podniku v českých podmínkách z hlediska vlastníka. Model zahrnoval poměrové ukazatele 
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zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. V tabulce 4.6 nalezneme vypočítané hodnoty 

analyzované společnosti v letech 2008 – 2012. 

Tab. 4.6 – Výpočet Indexu IN99 společnosti Aston com s. r. o. 

Výpočet – Index IN99 
Účetní období 

2008 2009 2010 2011 2012 

- 0,017 · (A/CZ) -0,0205 -0,0239 -0,0178 -0,0206 -0,0203 

4,573 · (EBIT/A) 1,94 1,45 -0,058 0,68 0,382 

0,481 · (výnosy/aktiva) 1,7945 1,3025 1,7306 2,1247 1,4363 

0,015 · OA/(krát. 

závazky + krát. 

bankovní úvěry 

0,0168 0,0182 0,0156 0,018 0,1785 

Index IN99 3,7308 2,7468 1,6704 2,8021 1,9765 

              Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

V tabulce 4.6 jsou uvedeny vypočítané hodnoty Indexu IN99 ve sledovaném období. 

Nejlepšího výsledku společnost dosáhla v roce 2008, Index IN99 byl 3,7308. Ve většině 

sledovaných let se index pohybuje nad hodnotou 2,07 a vykazuje tedy ekonomický zisk. 

V roce 2010 a 2012 se hodnota pohybuje pod hranicí, která vykazuje ekonomický zisk. 

Hodnoty ale nedosahují pod úroveň, aby vykazovala záporný ekonomický zisk.  
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Graf 4.11 – Vývoj Indexu IN99 společnosti Aston com s. r. o. v letech 2008 – 2012 
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                   Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

V grafu 4.11 je znázorněn průběh Indexu IN99. V grafu je zaznačena i hranice 

vykazování ekonomického zisku a hranice vykazování záporného ekonomického zisku. 

Vidíme, že společnost hospodařila dobře a po většinu sledovaného období vykazovala 

ekonomický zisk. 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat finanční analýzu společnosti Aston com  s. r. 

o. v letech 2008 až 2012 a posoudit finanční zdraví společnosti. 

K vypracování finanční analýzy jsou použity jako základní data účetní výkazy, tedy 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Rozbor jednotlivých výkazů společnosti byl proveden pomocí 

horizontální analýzy, vertikální analýzy a analýzy poměrových ukazatelů. Z ukazatelů 

poměrových ukazatelů jsme vybrali ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. 

Taktéž byly sestaveny a vypočítány bankrotní a bonitní modely. Z bankrotních modelů byl 

použit Tafflerův model a z bonitních modulů byl vybrán Index IN99. 

Teoretická část práce se zabývala výkladem teorie o finanční analýze, která pak byla 

využita v praktické části bakalářské práce při vyhodnocení údajů získaných z účetních výkazů 

společnosti.  

V praktické části je nejprve popsán profil společnosti Aston com s. r. o., struktura 

společnosti, marketingový mix a další. Poté je zpracována podrobná finanční analýza pomocí 

nejrůznějších metod a nástrojů. Každá část je uzavřena zhodnocením výsledků. 

Po vypracování horizontální analýzy společnosti z výsledků vyplynulo, že celková 

aktiva se ve sledovaném období pohybovala různě. Stejnou tendenci, jako celková aktiva, 

měla i oběžná aktiva. V celkových pasivech vykazuje největší hodnotu cizí kapitál, a to ve 

všech letech. Nejvyšší hodnota cizích zdrojů byla v roce 2009 a činila 5 295 tis. Kč. Vlastní 

zdroje mají menší díl na celkových pasivech. Nejvyšší hodnota byla v roce 2009 a činila 

1 521 tis. Kč, kdy došlo k navýšení o 111,10 % oproti roku 2008. Horizontální analýza 

výkazu zisku a ztráty ukázala, že společnost hospodaří dobře. Po celé sledované období 

vykazovala společnost zisk, jedinou výjimkou byl rok 2010, kdy byla ve ztrátě.  

Vertikální analýza ukázala, že největší podíl na celkových aktivech mají oběžná 

aktiva. Dále se zanedbatelnou částkou podílejí stálá aktiva a ostatní aktiva. Největší podíl 

oběžných aktiv činil 99,73 % a byl v roce 2012. Z vertikální analýzy pasiv vyplynulo, že větší 

podíl má cizí kapitál a menší vlastní kapitál. Nejvyšší podíl cizího kapitálu byl v roce 2010, 

podíl činil 95,3 %. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty z pohledu výnosů ukazuje, že 

největší podíl na celkových výnosech mají tržby z vlastních výrobků a služeb. Další podíly 

položek výnosů jsou zanedbatelné. Z pohledu nákladů analýza prokázala, že největší podíl má 

výkonová spotřeba. Další položku se zanedbatelným podílem zastupují ostatní náklady.  

 Rentabilita celkových aktiv a rentabilita vlastního kapitálu se po sledované období 

pohybovaly v kladných hodnotách, kromě roku 2010, kdy oba ukazatele vykazovaly záporné 
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hodnoty z důvodu vykazované ztráty. Rentabilita  vlastního kapitálu měla do roku 2010 

klesající tendenci, od roku 2010 do roku 2011 měla rostoucí tendenci a nakonec v roce 2012 

opět hodnota klesla. Rentabilita celkových aktiv měla obdobnou tendenci. 

 Obrat celkových aktiv ve všech sledovaných letech převyšoval doporučenou hodnotu. 

Doba obratu zásob je ve všech letech nulová, důvod těchto výsledků je, že společnost nemá 

žádné zásoby. Doba obratu pohledávek je vždy kratší než doba obratu závazků, což znamená, 

že společnost nemá problémy s včasným placením svých závazků. 

 Společnost vykazuje ve všech sledovaných letech velké procento zadluženosti. 

Zadluženost se pohybuje v rozmezí mezi 71,10 - 95,43 %. Tato zadluženost není zapříčiněna 

tím, že by společnost byla financována díky úvěrům. Naopak společnost si nevzala ani jeden 

úvěr. Tyto hodnoty jsou způsobeny díky krátkodobým závazkům z obchodních vztahů. 

Společnost nakupuje služby u společnosti Telefónica O2 Czech Republic a. s. a splatnost 

vzniklých závazků není jako obvyklá doba splatnosti 14 dnů, ale doba splatnosti závazků činí 

90 dnů. Společnost tedy své závazky platí později, ale v termínu. Kvůli této neobvyklosti 

společnost vykazuje takové vysoké hodnoty zadluženosti i přesto, že nemá žádný provozní 

úvěr.  

 Pohotová a běžná likvidita mají totožné hodnoty. Je to zapříčiněno tím, že společnost 

nemá žádné zásoby. Peněžní likvidita se pohybovala v doporučených hodnotách. Všechny tři 

likvidity (běžná, pohotová a peněžní likvidita) měly stejný průběh ve sledovaném období. Do 

roku 2009 měla  likvidita rostoucí tendenci, v roce 2009 vykazovala nízké hodnoty, ale pak se 

opět začaly zvyšovat.   

 Jako poslední ukazatele byly počítány bonitní a bankrotní modely. U bankrotních 

modelů by využit Tafflerův model. Kromě roku 2010 se hodnoty pohybovaly nad hranicí 

bankrotu, která měla hodnotu 0. V roce 2010 měla společnost ztrátu  65 tis. Kč. Společnosti 

hrozil bankrot pouze v roce 2010. U bonitního modelu byl zjišťován Index IN99. Výsledky 

tohoto indexu se pohybovaly nad hranicí vykazování ekonomického zisku. V jediném roce 

2010 hodnoty klesly pod tuto hranici. 

 Po celkové analýze bylo konstatováno, že společnost hospodaří dobře. Nezažádala si o 

žádný úvěr což znamená, že si sama vydělává na svou činnost a dosahuje i zisku. Pouze 

v roce 2010 vykazovala ztrátu, ale to nebylo způsobeno špatnou činností společnosti, nýbrž  

jejím majitelem. Zadluženost je způsobená prodlouženou dobou splatnosti závazků na 90 dnů. 

Jediné, co by společnost mohla zlepšit, je její zviditelnění. Společnost není moc známa ani 

v podnikatelské sféře a ani mezi širokou veřejností. Pokud by se více zaměřila na reklamu a 

své jméno, mohla by mít více zákazníků a dosahovala by většího zisku.  
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Seznam zkratek 

A   Aktiva 

ADSL   Asymmetric Digital Subscriber Line (Asymetrická digitální účastnická  

spojka) 

CF   Cash-flow 

CZ   Cizí zdroje 

ČPK   Čistý pracovní kapitál 

ČTÚ   Český telekomunikační úřad 

DIČ   Daňové identifikační číslo 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

EAT   Earnings After Taxes (Výsledek hospodaření za účetní období – zisk po  

zděnění) 

EBT   Earnings Before Taxes (Výsledek hospodaření před zdaněním) 

EBIT   Earnings Herode Interest and Taxes (Výsledek hospodaření před 

 zdaněním a nákladovými úroky 

IČ   Identifikační číslo 

ISDN   Integrated Services Digital Network (Digitální síť internetových služeb) 

IT   Informační technologie 

KBÚ   Krátkodobé bankovní úvěry 

KZ   Krátkodobé závazky 

OA   Oběžná aktiva 

PP   Peněžní prostředky 

ROA   Return Assets (Rentabilita celkového kapitálu) 

ROE   Return on Equity (Rentabilita vlastního kapitálu) 
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ROCE   Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROI   Rentabilita vloženého kapitálu 

ROS   Return on Sales (Rentabilita tržeb) 

VH   Výsledek hospodaření 

VZZ   Výkaz zisku a ztráty 
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