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Anotace 

V předložené práci je zpracována finanční analýza podniku Apply Computer na 

základě poskytnutých údajů k vypracování finanční analýzy v letech 2006 – 2008. 

V teoretické části jsou představeny jednotlivé části finanční analýzy, popis poměrových 

ukazatelů a teoretický rozbor. Na teoretickou část navazuje praktická část, což je aplikace 

jednotlivých poměrových ukazatelů na konkrétní údaje poskytnuté podnikem. Na základě 

vypočtených údajů jsou v jednotlivých letech interpretovány výsledky. Vývoj je znázorněn 

graficky a na závěr práce je zařazeno doporučení budoucích kroků, kterých by podnik měl 

uskutečnit, aby zlepšil své hospodaření v budoucích letech. 

Klí čová slova: Finanční analýza, poměrové ukazatele, teoretický rozbor 

Summary 

The work has been prepared by the financial analysis of Apple Computer 

company, on the basis of the data provided for the development of financial analysis in 

2006 - 2008. The theoretical part presents the individual components of the financial 

analysis, a description of the ratio of indicators and a theoretical analysis. The theoretical 

part builds on the practical part which is the ratio of individual indicators to the specific 

data provided by the companies. The different years results are based on the calculated 

data. Evolution is shown graphically at the end of a work, recommendations for future 

action are also included, where the firm should implement and improve their management 

in future years. 

Keywords: financial analysis, ratios, theoretical analysis 
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Seznam zkratek 

 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

DPH daň z přidané hodnoty 

např. například 

tj. to je (jsou) 

tzn. to znamená 

tzv. tak zvaný 

VH výsledek hospodaření 
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1 Úvod 

Pod pojmem finanční analýza si lze představit rozbor jakékoli ekonomické 

činnosti, ve které hrají rozhodující roli peníze a čas. Postupem času se vymezilo chápání 

finanční analýzy jako rozbor finanční situace podniku, popřípadě celého odvětví nebo 

i celého státu. Pro rozbor finanční analýzy jsou využívány účetní a statistické informace ze 

vzdálenější nebo bezprostřední minulosti, z kterých jsou sestavovány finanční informace 

pro posouzení výkonnosti a perspektivnosti podniku. Dále mohou být použity pro srovnání 

s jinými podniky a s odvětvovým průměrem. Obecným cílem finanční analýzy je poznat 

finanční zdraví podniku, identifikovat slabé stránky, které by mohly v budoucnu podniku 

působit nemalé problémy, a naopak stanovit její silné stránky, o které by mohl v budoucnu 

opírat svou činnost. 

Vývojovým krokem bylo zavedeno zkoumání účetních výkazů jako informací pro 

hodnocení úvěruschopnosti podniků. V letech hospodářské krize vstupují do popředí 

otázky likvidity a přežití podniku. Dále je pozornost směrována na rentabilitu 

a hospodárnost. 

V teoretické části bude představena úloha finanční analýzy, zdroje pro finanční 

analýzu, jednotlivé metody finanční analýzy, poměrové ukazatele a teoretický rozbor. 

V praktické části budou provedeny výpočty jednotlivých ukazatelů, jejich grafické 

znázornění a zhodnocení podniku Apply Computer. Na základě provedení finanční analýzy 

budou navrhnuta příslušná opatření. 

Apply Computer se zabývá svou činností od roku 2004. Jedná se o maloobchodní 

činnost s podvojným účetnictvím a podnik je plátcem DPH.  

Daný podnik se zabývá svou činností v provozovně v Moravské Ostravě, která je 

zvenčí označena názvem podniku. Provoz byl zaměřen na elektroniku zejména na prodej 

mobilních telefonů a počítačových sestav a jejich komponentů. Později velkým rozvojem 

konkurence poblíž provozovny ustupuje prodej mobilních telefonů a podnik se zaměřuje 
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především na prodej počítačových sestav, notebooků a zvukových zařízení s veškerým 

příslušenstvím a servisem. Apply Computer svým zákazníkům dále nabízí možnosti 

využití veřejného internetu za úplatu, protože se internet stává moderním trendem. 

Prodejna je pomyslně rozdělena na dvě části. V jedné části probíhá prodej použitého, ale 

i nového zboží a servis výpočetní techniky. V druhé části jsou rozmístěny čtyři počítačové 

soupravy pro veřejný internet.  

Cílem finanční analýzy je zhodnotit zdraví podniku za roky 2006-2008, odhalit 

slabé a silné stránky podniku. Dalším postupným cílem je navrhnout opatření ke zlepšení 

finanční situace podniku, popřípadě porovnat výsledky podniku s konkurencí v dané 

oblasti. 
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2 Úloha finanční analýzy 

Úlohou finanční analýzy je neustále vyhodnocovat ekonomickou situaci, na 

kterou může působit řada faktorů (ekonomických i neekonomických), které by měly být 

brány v úvahu při interpretaci.[6] 

2.1 Pojem finančního zdraví podniku 

Podniky se snaží za jistých okolností přežít na trhu a za druhé se snaží docilovat 

co nejlepších výsledků hospodaření, tj. maximalizovat kladný hospodářský výsledek. Aby 

nebyla ohrožena samotná existence podniku, musí docházet k příznivému vývoji peněžních 

toků. Schopnost uhrazovat své splatné závazky včas hovoří o finančně zdravém podniku. 

Důležitou podmínkou je i perspektiva dlouhodobé likvidity, která významně ovlivňuje 

poměr mezi cizími a vlastními zdroji v celkové finanční struktuře podniku. Menší zatížení 

fixními platbami znamená menší podíl cizích zdrojů, tzn. menší zranitelnost podniku 

a jistější investice pro věřitele. 

Dlouhodobá likvidita je pouze jednou z podmínek finančního zdraví podniku. 

Další je vytvářet svým podnikáním dostatečný přebytek výnosů nad náklady – zisk. 

Finanční zdraví se upevňuje postupným zvyšováním výnosnosti (rentabilnosti) kapitálu 

vloženého do podnikání. 

Finanční zdraví je ovlivňováno: 

• likviditou podniku, 

• rentabilitou podniku. 

Podniky s pevným finančním zdravím mají větší šanci získat za výhodných 

podmínek externí zdroje financování, např. bankovní úvěry. Podnik, který může svůj 

efektivní rozvoj zajistit pouze interními zdroji financování a minimalizovat tak své externí 

zdroje lze také označit za podnik s pevným finančním zdravím. Pokud má ale podnik 

rostoucí problémy v peněžních tocích a klesá jeho výsledek hospodaření, lze označit jeho 

zdraví za chatrné. 
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Pojem finanční tíseň nastává tehdy, když podnik má tak velké problémy 

s likviditou, že se neobejde bez výrazných změn v činnosti podniku a ve způsobu jeho 

financování.  

Přechodové fáze mezi finančním zdravím a finanční tísní: 

• podnik je ziskový, ale přitom má problémy s likviditou (fáze růstu 

podniku), 

• podnik vykazuje účetně ztrátu, ale jeho likvidita není bezprostředně 

ohrožena.  

Cílem finanční analýzy je tedy poznat finanční zdraví podniku, identifikovat slabé 

a silné stránky. 

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

• zobrazení uplynulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření 

podniku, 

• určení příčin jejich zlepšení nebo zhoršení, 

• volba nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činností a usměrňování 

finančního hospodaření a finanční situace podniku.[3] 

2.2 Externí a interní finanční analýzy 

Finanční analýza podniku může být rozdělena do dvou oblastí: 

• externí finanční analýza – skládá se ze zveřejňovaných a veřejně 

dostupných finančních, zejména účetních informací, 

• interní finanční analýza – údaje z informačního systému podniku, 

tj. informace z finančního účetnictví a údaje z účetnictví manažerského 

nebo vnitropodnikového účetnictví, z podnikových kalkulací, statistik, 

plánů apod.[3] 
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2.3 Účetní výkazy 

Účetní výkazy zachycují pohyb financí podniku ve všech fázích a podobách 

podnikové činnosti. Jsou výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu. 

Slouží pro všechny zainteresované subjekty uvnitř i vně podniku – pro vedení podniku, 

akcionáře, věřitele, investory aj. Struktura účetních výkazů je závazně upravena vyhláškou 

Ministerstva financí ČR, která vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a z postupů 

účtování.[3] 

Rozdělení účetních výkazů podle účelů, ke kterému slouží: 

• Výkazy finančního účetnictví – výkazy externí, protože poskytují 

informace především externím uživatelům. Jedná se o přehled stavu 

a struktuře majetku, zdroje jeho krytí, tvorbu a užití výsledků hospodaření, 

pohyb peněžních toků a změny ve vlastním kapitálu. 

• Výkazy vnitropodnikového účetnictví – výkazy interní, nepodléhají žádné 

metodické úpravě, každý podnik si je vytváří „ke svému obrazu“ a podle 

svých vlastních potřeb. Patří sem všechny výkazy zobrazující čerpání 

podnikových nákladů v nejrůznějším potřebném členění, výkazy 

o spotřebě nákladů na jednotlivé výkony nebo v jednotlivých podnikových 

střediscích apod. 

Mezi veřejně dostupné patří výkazy o finančním účetnictví. Zato výkazy 

vnitropodnikového účetnictví mají nezřídka důvěrný až utajovaný charakter. 

Pro účetní závěrku jsou rozhodující výkazy finančního účetnictví a tvoří ji: 

• rozvaha (bilance), 

• výkaz zisku a ztráty, 

• příloha. 

Účetní závěrka může obsahovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled 

o změnách vlastního kapitálu.[3] 
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2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha podniku je písemný přehled o majetku podniku a jeho zdrojích. 

Rozdělena na dvě části – aktiva, pasiva, která se musí rovnat, aby byla zachována bilance 

(aktiva = pasiva). Aktiva poskytují přehled o struktuře majetku. Pasiva jsou zdroje krytí 

majetku. Sestavuje se při založení podniku a nazývá se počáteční rozvaha. Změny položek 

v rozvaze mění jednotlivé hospodářské operace podniku (např. nákup materiálu, nákup 

dlouhodobého majetku, prodej výrobků atd.). Rozvaha se po každé operaci nesestavuje 

znovu, ale od položek v rozvaze jsou odvozeny soustavy účtů v souladu se stranami 

rozvahy. Každá operace je ze základní rovnice zachycena dvakrát. Jednou na levé straně 

účtu (strana „má dáti“) a zároveň na pravé straně jiného účtu (strana „dal“). Toto účetnictví 

se nazývá podvojné, umožňuje podrobné sledování změn struktury majetku a změn 

struktury jmění a dluhů. V návaznosti na výsledky jednotlivých operací se sestavuje 

konečná rozvaha na konci účetního období.[5] 

Položky na straně aktiv se seřazují z hlediska jejich likvidnosti. Seřazení probíhá 

sestupně od nejméně likvidních (stálá aktiva) po nejlikvidnější položky (hotovost). Jsou to 

příslušně oceněné prostředky, se kterými podnik disponuje. Jsou zachyceny na levé straně 

rozvahy. Na pravé straně rozvahy jsou pasiva. Závazky se seřazují podle jejich splatností. 

Od závazků, které musejí být uhrazeny nejdříve (krátkodobé závazky), až po ty s nejdelší 

dobou splatnosti.[2,3] 

Jednou z možných forem rozvahy je tabulka v tzv. T-formě. V levé části se 

uvádějí aktiva a v pravé pasiva.[2] 

Tabulka č. 1: Zjednodušená struktura rozvahy 

Rozvaha k 31.12.20xx 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva Vlastní kapitál 

Oběžná aktiva Cizí kapitál 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 
Zdroj: Vlastní sestavení na základě zdroje GRUBLOVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Ostrava, Repronis, 
2001, ISBN: 80-86122-75-1. 
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2.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a hospodářském 

výsledku za určité období v pravidelných intervalech (ročních nebo kratších intervalech). 

Zachycuje pohyb výnosů a nákladů, jejich strukturu a dynamiku jednotlivých položek.[5] 

Struktura výkazu podle české metodiky člení výnosy a náklady do tří skupin: 

• provozní, 

• finanční, 

• mimořádné. 

Dále ve výkazu následuje zdanění zisku z běžné a mimořádné činnosti a vypočtení 

výsledku hospodaření za účetní období ve zdaněné podobě.[3] 

Provozní výsledek hospodaření se skládá z několika dílčích části: 

• výsledek z prodeje zboží (neboli obchodní marže – rozdíl mezi pořizovací 

cenou prodaného a tržbami z prodeje zboží), 

• výsledek z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, 

• výsledek z ostatní provozní činnosti. 

Mezisoučet přidaná hodnota je důležitou položkou, kterou vypočteme sečtením 

obchodní marže s výkony a odečtením výkonové spotřeby. 

Výsledkem hospodaření z finanční a mimořádné činnosti se lze zabývat obdobně. 

Nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné peněžní toky (příjmy 

a výdaje). Proto výsledný čistý zisk neobsahuje skutečnou dosaženou hotovost, získanou 

hospodařením v daném účetním období. Výnosy z prodeje zahrnují fakturaci a prodej 

odběratelům na úvěr, ale už nezahrnují inkaso plateb z prodeje na obchodní úvěr. Dále 

náklady nemusejí být zaplaceny ve stejném období, za jaké se objevují ve výkazu zisku 

a ztráty nebo některé náklady nejsou vůbec hotovostním výdajem (např. odpisy).[4] 
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Tabulka č. 2: Obecná struktura nákladů a výnosů 

NÁKLADY VÝNOSY 

Spotřeba materiálu Tržby 

Služby a jiné externí náklady Finanční výnosy 

Daně a poplatky Aktivace 

Osobní náklady Mimořádné výnosy 

Ostatní provozní náklady Snížení oprávek 

Placené úroky Zúčtování opravných položek 

Daň z příjmu Zúčtování rezerv 

Odpisy 

Tvorba opravných položek 

Tvorba rezerv 

 

Zdroj: MRKVIČKA, J., KOLÁŘ, P. a svaz účetních. Finanční analýza. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-
219-2 

2.4 Vypovídací schopnost účetních výkazů 

Účetní výkaz je nepostradatelný podklad pro finanční analýzu. Pro finanční 

analýzu je důležité znát metodiku výpočtů jednotlivých položek výkazů. Důležitost hraje 

i postup výpočtů a přesná interpretace výsledků. Znalost toho, co se za příslušnými čísly 

skrývá, vede k odvrácení chybného rozhodnutí podnikového vedení. 

Finanční analýza pracuje s údaji z účetních výkazů, které se týkají minulosti. 

S tím souvisí riziko, že údaje zachycené ve výkazech již nejsou aktuální, máme-li 

k dispozici údaje ze vzdálenější minulosti. Čím je kratší periodicita publikace výsledků, 

tím jsou odhady přesnější.[3] 

Základní rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty: 

• rozvaha – zachycuje aktiva a pasiva, které musí zachovat bilanci 

k určitému časovému okamžiku, 

• výkaz zisku a ztráty – vztahuje se vždy k určitému časovému intervalu 

a obsahuje tokové veličiny, které jsou založeny na kumulativní bázi 

a změny v čase nemusí být rovnoměrné.[4] 
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3 Metody finanční analýzy 

Pojem metoda chápeme myšlenkové postupy umožňující využít dané prostředky 

k poznávání jevů a procesů, k poznávání objektivní reality. Použití závisí na charakteru 

zkoumaného jevu, jeho složitosti, dostupnosti informací, možnosti vyjádření daného jevu 

modelem a dalších faktorech. Metody můžeme rozdělit na metody převzaté z jiných 

vědních disciplín a metody specifické pro rozborovou činnost. 

K převzatým metodám z jiných vědních disciplín patří: 

• statistické metody, 

• grafické metody, 

• matematické metody, 

• modelování.  

Do specifických metod rozborové činnosti lze zařadit základní typy analýzy, 

srovnání, metody podílové analýzy.[1] 

3.1 Metody podílové analýzy 

Vycházejí z podílových ukazatelů, z ukazatelů typu A/B. Tento podíl udává, kolik 

jednotek ukazatele obsaženého v čitateli zlomku připadá na jednotku ukazatele obsaženého 

ve jmenovateli. Používají celé soustavy těchto podílových ukazatelů, které jsou uspořádány 

z paralelně řazených ukazatelů nebo jako pyramidové soustavy.[1] 

3.2 Základní metody finanční analýzy 

Finanční stav podniku lze předvídat podle hodnotících postupů posuzující 

současné a minulé finanční postavení podniku a výsledky jeho činnosti. Do finančního 

stavu podniku se promítají výsledky různých oblastí činnosti podniku. Finanční stav lze 

obecně nazvat jako vztah mezi finančními zdroji a potřebami a vývojem tohoto vztahu. 

Je určován řadou procesů zprostředkované pomocí ukazatelů. Ekonomický ukazatel je 

číselné vyjádření ekonomické činnosti podniku. 
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Analýza stavových ukazatelů: 

• analýza trendů (horizontální analýza) – slouží k sestavení časové řady 

vývoje daného ukazatele, z nichž lze zkoumat průběh změn a zjišťovat 

dlouhodobější trendy vývoje příslušných finančních ukazatelů, 

• procentní rozbor (vertikální analýza) – údaje se převedou z absolutních 

hodnot na relativní procentní vyjádření, které má větší vypovídací 

schopnost a umožňuje srovnávání v časové řadě, porovnávání s podniky 

stejného oboru atd. 

Analýza rozdílových a tokových ukazatelů: 

• analýza fondů finančních prostředků, 

• analýza cash flow. 

Analýza jednotlivých poměrových ukazatelů: 

• analýza finanční stability podniku, 

• analýza likvidity a platební schopnosti podniku (solventnosti), 

• analýza rentability, 

• analýza ukazatelů aktivity, 

• analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow. 

Analýza soustav ukazatelů: 

• Du Pontův pyramidální rozklad.[1] 
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3.2.1 Ukazatelé finanční stability podniku 

Používají se ukazatele odvozené z rozvahy a zobrazují vzájemné vztahy mezi 

položkami závazků a vlastního jmění. 

Pro hodnocení finanční stability podniku se nejčastěji používají ukazatele podílu 

vlastních zdrojů na aktivech a podíl cizích zdrojů na aktivech. 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech: 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech = vlastní zdroje / aktiva celkem *100 [%] 

Vyjadřuje podíl, v jakém jsou celková aktiva podniku financována z vlastních zdrojů. 

Neboli do jaké míry je podnik schopen pokrýt své hospodářské prostředky vlastními zdroji. 

Tento ukazatel se také nazývá koeficient samofinancování. 

Podíl cizích zdrojů na aktivech: 

Podíl cizích zdrojů na aktivech = cizí zdroje / aktiva celkem * 100 [%] 

Vyjadřuje zadluženost podniku. Vysoká úroveň ukazatele znamená vysokou úroveň 

zadluženosti podniku.  

Součet těchto dvou ukazatelů činí 100 %. Nelze stanovit přesná kritéria pro jejich 

výše. Pro tyto ukazatele nelze najít obecný vzorec, který by stanovoval cílový poměr 

těchto dvou složek. Kapitálovou strukturu ovlivňuje zejména vybavenost podniku aktivy, 

hrozba insolvence, předluženost, finanční volnost apod.[1,3] 

3.2.2 Ukazatele likvidity a platební schopnosti podniku 

Likvidita je schopnost určité složky majetku se rychle a bez velké ztráty hodnoty 

přeměnit na peněžní hotovost. Likvidita se používá ve vztahu k určité složce majetku nebo 

ve vztahu k likviditě podniku. Nedostatek likvidity v podniku znamená, že podnik není 
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schopen využít ziskových příležitostí, které se při podnikání objeví, nebo není schopen 

hradit své běžné závazky, které mohou vyústit v platební neschopnost a vést k bankrotu. 

Solventnost je vzájemně propojená s likviditou podniku. Předpokládá se, že získané 

peněžní prostředky (likviditou majetku) zajistí solventnost podniku, tj. schopnost úhrady 

dluhů v okamžiku jejich splatnosti. Podmínkou solventnosti je likvidita. 

Pro management podniku může nedostatek likvidity znamenat v konečných 

důsledcích snížení ziskovosti, nevyužití příležitostí nebo například ztrátu kontroly nad 

podnikem. Vlastníci podniku preferují spíše nižší úroveň likvidity. Oběžná aktiva totiž 

představují neefektivní vázanost finančních prostředků (může snižovat rentabilitu vlastního 

kapitálu). Věřitelé podniku nedostatek likvidity spojují s odkladem inkasování úroků 

a jistiny. Snížená likvidita může vést k omezenosti nebo nemožnosti plnit smlouvy 

s dodavateli či zákazníky a může tak docházet ke ztrátě vztahů. 

Dostatečně likvidní podnik je schopen hradit své závazky, a proto je likvidita 

důležitá z hlediska finanční rovnováhy podniku. Potřeba je hledat vyváženou likviditu, 

která zaručí dostatečné zhodnocení prostředků a schopnost hradit své závazky. 

Ukazatelé likvidity mají obecný tvar podílu toho, čím možno platit k tomu, co je 

nutno platit. Jedná se o bezrozměrné číslo. Zpravidla se používají tři základní ukazatelé 

posuzující likviditu podniku.[1,4] 

Okamžitá likvidita označovaná také jako likvidita 1. stupně nebo cash ratio: 

Okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky / závazky s okamžitou splatností 

Za „pohotové platební prostředky“ lze brát položku „finanční majetek“ z rozvahy, což 

představuje sumu peněz na běžném účtu, jiných účtech či v pokladně, nebo také volně 

obchodovatelné cenné papíry, šeky. Pro zachování nejvyšší likvidnosti položek dosadíme 

do čitatele pouze peníze v hotovosti a peníze na bankovních účtech. Za „závazky 

s okamžitou splatností“ považujeme úvěry dodavatelům, úvěry splatné finanční výpomoci 

apod. Pro okamžitou likviditu platí doporučovaná hodnota v intervalu 0,9 – 1,1.[4] 
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Běžná likvidita označovaná také jako likvidita 2. stupně nebo cash ratio: 

Běžná likvidita =  

(pohotové platební prostředky + krátkodobé pohledávky) / krátkodobé závazky 

Krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky jsou zpravidla určeny časovým horizontem 

1 roku. Krátkodobé pohledávky se někdy omezují na pohledávky z obchodního styku, 

případně jsou očištěné o pohledávky obtížně vymahatelné. Pro běžnou likviditu platí 

doporučené rozmezí mezi 1,1 – 1,5.[4] 

Celková likvidita neboli likvidita 3. stupně nebo current ratio: 

Celková likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

Oběžná aktiva mohou obsahovat značnou část položek s velmi nízkou likviditou má tento 

ukazatel malou vypovídací schopnost. Nízkou likviditou se označují položky s malou 

pravděpodobností přeměny na peníze (zásoby zastaralých výrobků, jednoúčelové náhradní 

díly apod.). Tento ukazatel hodnocení likvidity podniku je nutno považovat za velmi 

orientační a doplnit jej podrobnější analýzou jednotlivých složek oběžného majetku. Platí, 

že hodnoty čitatele jsou k hodnotě jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5.[4] 

Pro získání objektivního náhledu je dobré sledovat likviditu podniku v delší 

časové řadě, která umožní lepší chápání situace v podniku. Vývojový trend u ukazatelů 

likvidity by měl být stabilní bez razantnějších výkyvů, což podnik staví do pozitivního 

světla jak u věřitelů, tak u investorů.[1,4] 

3.2.3 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability podniku zachycují schopnost podniku produkovat zisk 

a zhodnocovat tím do podniku vložený kapitál. Pro tyto ukazatele lze získat příslušné 

vstupní informace ze dvou základních účetních výkazů, a to z rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty. Jelikož rozvaha obsahuje údaje okamžikové je proto nutné vypočíst průměrnou 
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výši prostředků nebo zdrojů za sledované období. Ukazatele rentability slouží k hodnocení 

celkové efektivnosti dané činnosti a v časové řadě by měly mít obecně rostoucí tendenci. 

Tyto ukazatele budou nejvíce zajímat akcionáře a potenciální investory. 

Obecně je rentabilita vyjadřována jako poměr zisku k částce vloženého kapitálu 

(bezrozměrné číslo). Zisk může být brán jako zisk před zdaněním, čistý zisk, čistý zisk 

zvýšený o úroky apod. 

Podle různého způsobů vymezení vloženého kapitálu se používají dva nejčastější 

ukazatelé (ROA, ROE) a kromě rentability kapitálu se posuzuje výnosnost činnosti 

podniku (rentabilita tržeb). 

Rentabilita aktiv nebo-li rentabilita úhrnných vložených prostředků nebo je také 

označována zkratkou ROA (Return on Assets): 

Rentabilita aktiv =  čistý zisk / aktiva celkem 

Výnos na aktiva nám říká, kolik korun zisku připadá na jednu korunu aktiv. Srovnává zisk 

s celkovými aktivy vloženými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou tato 

aktiva financována, a proto je považován za rozhodující míru rentability (výnosnosti). 

Rentabilita vlastního kapitálu, v literatuře také označována zkratkou ROE (Return 

on Equity): 

Rentabilita vlastního kapitálu = čistý zisk / vlastní kapitál 

Ukazatel informuje o zúročení kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky podniku. Říká 

nám, kolik korun čistého zisku připadne na jednu korunu vlastního kapitálu. Růst tohoto 

ukazatele může znamenat například zlepšení výsledků hospodaření, zmenšení podílu 

vlastního kapitálu nebo pokles úročení cizího kapitálu v podniku. 
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Rentabilita tržeb nebo-li ziskovost a v literatuře uváděna zkratka ROS (Return 

on Sales): 

Rentabilita tržeb = čistý zisk / tržby 

Vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisk při dané úrovni tržeb, tedy kolik korun zisku 

připadne na jednu korunu tržeb. Charakterizuje úspěšnost podniku. Závisí na cenách 

prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, hospodárnosti podnikové činnosti apod. 

Ukazatele rentability lze také vynásobit stem a vykazovat rentabilitu 

v procentech.[1,4] 

3.2.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele měří efektivnost  podnikatelské činnosti se svými aktivy, měří celkovou 

rychlost obratu aktiv a rychlost obratu jednotlivých složek. Hodnotí vázanost kapitálu 

v určitých formách aktiv. 

Doba obratu – uvádí vázanost majetku po určitou dobu (vyjadřovaná v časových 

jednotkách – ve dnech). 

Počet obrátek -  uvádí kolikrát se určitý druh majetku obrátí za stanovený časový 

interval. 

Doba obratu zásob: 

Doba obratu zásob = průměrná zásoba / denní spotřeba 

Vyjadřuje kolik dnů je kapitál vázaný ve formě zásob. 
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Doba obratu pohledávek: 

Doba obratu pohledávek = pohledávky z obchodního styku / denní prodej na obchodní 

úvěr 

Podíl průměrného stavu pohledávek z obchodního styku a průměrných denních tržeb na 

faktury. Ukazatel vyjadřuje průměrnou dobu, která uplyne mezi prodejem na obchodní 

úvěr a přijetím peněz. Doba, po kterou dluží odběratelé podniku peníze. 

Doba obratu závazků: 

Doba obratu závazků = závazky z obchodního styku / denní nákupy na obchodní úvěr 

Doba, která průměrně uplyne mezi nákupem zásob a jejich inkasem. Nákup zásob na 

fakturu, a proto podnik má peníze po určitou dobu, které používá pro své účely než fakturu 

zaplatí. Podnik musí zajistit ať v době splatnosti má dostatek finanční prostředků na úhradu 

svých závazků.[1] 
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4 Provedení finanční analýzy a návrhy na opatření 
v daném podniku 

V praktické části bude aplikace jednotlivých metod finanční analýzy. Bude 

provedena finanční analýza podniku Apply Computer v letech 2006-2008, který se zabývá 

obchodní činnosti v oblasti výpočetní techniky, poskytováním servisních služeb 

zákazníkům a nabízením využití veřejného internetu. Jedná se o maloobchodní činnost.  

Na základě poskytnutých údajů budou vypočteny jednotlivé poměrové ukazatele: 

• ukazatele finanční stability podniku, 

• ukazatele likvidity a platební schopnosti podniku, 

• ukazatele rentability, 

• ukazatele aktivity. 
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4.1 Vstupní data 

Pro provedení finanční analýzy byla čerpána data z poskytnutých údajů podniku 

Apply Computer.  

Tabulka č. 3: Vstupní data – Rozvaha v Kč 

 2006 2007 2008 

Zásoby 151 236 188 271 170 123 

Peněžní prostředky 19 682 22 959 14 673 

Krátkodobé pohledávky 19 682 16 993 11 281 

Aktiva Celkem 190 386 228 673 196 077 

Základní kapitál 60 788 65 785 74 265 

VH běžného roku 93 776 128 823 104 615 

Vlastní zdroje 154 564 194 608 178 880 

Krátkodobé závazky 16 958 18 286 14 442 

Závazek vůči FÚ 18 864 15 779 15 755 

Cizí zdroje 35 822 34 065 30 197 

Pasiva Celkem 190 386 228 673 196 077 

Zdroj: Interní zdroj - rozvaha podniku Apply Computer v letech 2006-2008 
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Tabulka č. 4: Vstupní data – Výkaz zisku a ztráty v Kč 

 2006 2007 2008 

Tržby z obchodní činnosti 2 170 050 2 250 997 2 165 928 

Tržby za služby 64 920 65 840 62 400 

Tržby za opravy výpočetní techniky 49 430 46  900 47 200 

Tržby celkem 2 284 400 2 363 997 2 275 528 

Nákup materiálu 1 750 400 1 805 320 1 742 592 

Osobní náklady 180 879 151 114 160 681 

Provozní náklady  238 600 238 600 238 600 

Ostatní provozní náklady 9 045 21 880 15 040 

VH z provozní činnosti 105 476 146 823 118 615 

VH za běžnou činnost 105 476 146 823 118 615 

Daň z příjmu za běžnou činnost 11 700 18 000 14 000 

VH za účetní období 93 776 128 823 104 615 

Zdroj: Interní zdroj - výkaz zisku a ztráty podniku Apply Computer v letech 2006-2008 
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4.2 Analýza finanční stability podniku 

Zobrazuje vzájemné vztahy mezi položkami závazků a vlastního jmění.  

Tabulka č. 5: Výpočet ukazatelů zadluženosti 

 2006 2007 2008 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech [%] 81,18 85,10 91,22 

Podíl cizích zdrojů na aktivech [%] 18,82 14,90 8,78 

Zdroj: Vlastní sestavení 

Z tabulky je zřejmé, že podíl vlastních zdrojů na aktivech je výrazně vyšší než 

podíl cizích zdrojů na aktivech. Na začátku podnikáni byly do podniku vloženy peněžní 

prostředky jako vklad do podnikání. Podnik nebyl financován z cizích zdrojů (půjčka, 

úvěr), a proto v dalších letech není zatížen cizími zdroji a pouze využívá svých vlastních 

zdrojů. V roce 2006 byl podíl vlastních zdrojů na aktivech 81,18 % a do roku 2008 vzrostl 

o 10,04 %, což bylo způsobeno využitím zisku k nákupu nového materiálu a zásob.  
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Graf č. 1: Vývoj finanční stability podniku 
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Vyhodnocením kapitálové struktury podniku bylo zjištěno, že podnik využívá ve 

velké míře vlastní zdroje. Míra zadluženosti v letech klesá.  

4.3 Analýza likvidity a platební schopnosti podniku 

Likvidita je důležitá z hlediska finanční rovnováhy, aby podnik byl schopen 

uhrazovat své závazky.  

Tabulka č. 6: Výpočet ukazatelů likvidity 

 2006 2007 2008 

Okamžitá likvidita 1,16 1,26 1,02 

Běžná likvidita 2,31 2,18 1,79 

Celková likvidita 11,23 12,48 13,58 

Zdroj: Vlastní sestavení 
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Nejlikvidnější složkou majetku jsou peněžní prostředky, které podnik využívá ke 

hrazení svých závazků s okamžitou splatností. Ukazatel okamžité likvidity nám říká, kolik 

korun svých platebních prostředků máme na pokrytí jedné koruny okamžitě splatných 

závazků. V roce 2006 měl podnik na jednu korunu závazků 1,16 Kč svých platebních 

prostředků. To znamená, že podnik je schopen hradit své závazky z peněžních prostředků. 

V roce 2007 připadá na jednu korunu závazků 1,26 Kč platebních prostředků. Okamžitá 

likvidita se oproti roku 2006 zvedla o 0,10 Kč, ale v roce 2008 se snížila na 1,02 Kč. 

I přesto je podnik schopen hradit své závazky z peněžních prostředků.  

Pro běžnou likviditu platí podíl pohotových platebních prostředků s krátkodobými 

pohledávkami a krátkodobými závazky. Optimální rozpětí je dáno intervalem od 1,1 do 

1,5. V roce 2006 byla běžná likvidita 2,31 Kč pohotových platebních prostředků 

a krátkodobých pohledávek na 1 Kč krátkodobých závazků. Výsledek vyjadřuje dobrou 

schopnost krytí svých závazků, protože větší část tvoří pohotové platební prostředky. 

Podnik dává přednost především prodeji za hotové než na fakturu, tím předchází možnosti 

nedobytných pohledávek. Od roku 2006 do roku 2008 běžná likvidita poklesla důsledkem 

snížení peněžních prostředků a krátkodobých pohledávek, ale i krátkodobých závazků. 

Toto snížení způsobilo menší prodej zboží a tvoření větších zásob. 

V celkové likviditě jsou zohledňovány všechny složky aktiv. Nejméně likvidní 

složkou jsou zde zásoby, které vážou velké množství peněžních prostředků, protože podnik 

se soustřeďuje na velkou nabídku zboží.  
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Graf č. 2: Vývoj likvidity podniku 
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Rozmanitá nabídka v podniku znamená větší množství zásob. Optimální výši 

zásob nám určuje doba obratu zásob.  

4.4 Analýza rentability 

Rentabilita neboli výnosnost podniku zachycuje schopnost produkovat zisk 

a zhodnocovat do podniku vložený kapitál. Rentabilita může být prezentována jako 

bezrozměrné číslo nebo také jako procentní vyjádření. 
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Tabulka č. 7: Výpočet ukazatelů rentability  

 2006 2007 2008 

Rentabilita aktiv 0,49 0,56 0,53 

Rentabilita vlastního kapitálu 0,61 0,66 0,58 

Rentabilita celkových tržeb 0,04 0,05 0,05 

Rentabilita tržeb z obchodní činnosti 0,04 0,06 0,05 

Rentabilita tržeb ze servisních služeb 1,45 1,96 1,68 

Rentabilita tržeb z veřejného internetu 1,90 2,75 2,22 

Zdroj: Vlastní sestavení 

Rentabilita aktiv říká, kolik korun zisku připadá jednu korunu aktiv. V roce 2007 

na 1 Kč aktiv připadlo 0,56 Kč zisku. V tomto roce ze sledovaného období byl zisk 

nejvyšší. Bylo vynaloženo určité množství peněžních prostředků na reklamu, což přineslo 

příznivé podmínky pro prodej zboží a došlo ke zvýšení celkových tržeb. 

Rentabilita vlastního kapitálu v roce 2007 byla za sledované období nejvyšší. 

Výnosnost vlastního kapitálu byla 66 %. Výsledek hospodaření byl z části použit na nákup 

zásob a tím se nám zvýšil vlastní kapitál a dochází ke zvyšování hospodářského výsledku 

v dalších letech. 

Kvůli konkurenci na trhu si podnik nemůže dovolit nasadit vyšší ceny, protože by 

se jeho zboží stalo neprodejné. Proto je nutno zvyšovat obrat tržeb, aby výnosnost tržeb 

rostla. Rentabilita celkových tržeb se z roku 2006 do 2007 vzrostla o 1 %, ale v dalších 

letech stagnovala na 5 %. 
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Graf č. 3: Vývoj rentability podniku 
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Celkové tržby se skládají z tržeb z obchodní činnosti, což tvoří největší objem, 

ze servisních služeb a z veřejného internetu. Výnosnost mají tržby z veřejného internetu. 

Jedná se o doplňkovou obchodní činnost v podniku, aby se využívala celá plocha prodejny, 

aby se „nalákali“ noví zákazníci, protože cena veřejného internetu patří mezi nejnižší 

v Ostravě1. I přes tak malou nabízenou cenu za veřejný internet je výnosnost poměrně 

velká a má kladný vliv na hospodářský výsledek. Druhou nejrentabilnější část celkových 

tržeb tvoří servisní služby. Zákazníkům jsou poskytovány služby ve formě oprav a servisu. 

Jedná se o služby, které jsou náročné na čas, proto musí být kompenzovány určitou mírou 

výnosnosti. 

                                                 
1 Průzkum cen veřejného internetu Ostrava 2008 v rámci podniku Apply Copmuter 
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Graf č. 4: Vývoj dílčích části celkové rentability 
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Jelikož se jedná o maloobchodní činnost, měl by se podnik zaměřit na zvyšování 

rentability tržeb. Podnik se snaží využívat výhod malých cen oproti konkurence, a proto 

výnosnost z tržeb z obchodní činnosti je tak malá. Aby výnosnost rostla, je možno zvýšit 

obrat svých tržeb, ale může se stát, že poptávka nebude dostatečně velká. 

4.5 Analýza aktivity 

Měří efektivnost podnikatelské činnosti se svými aktivy a hodnotí vázanost 

kapitálu v určitých formách aktiv. 

Tabulka č. 8: Výpočet doby obratu zásob a počet obrátek zásob 

 2006 2007 2008 

Doba obratu zásob [dny] 23,83 28,67 26,91 

Počet obrátek zásob 15,11 12,56 13,38 

Zdroj: Vlastní sestavení 
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V roce 2006 je kapitál vázán ve formě zásob 24 dnů a za rok se zásoby obrátily 

15,11krát. Patří sem především standardní zboží, které má standardní dobu obratu. 

Výjimkou jsou zásoby, které vážou určité množství kapitálu a jsou prodejné za delší 

časový interval nebo zásoby, které jsou prodejné hned po doručení od dodavatele. Doba 

obratu se jeví jako dobrá z důvodu cen výpočetní techniky. 

V roce 2007 byla doba obratu za sledované období nejvyšší (29 dnů), protože bylo 

nakoupeno větší množství zásob.  

Tabulka č. 9: Výpočet doby obratu pohledávek a počet obrátek pohledávek 

  2006 2007 2008 

Doba obratu pohledávek [dny] 3,07 2,59 1,78 

Počet obrátek pohledávek 117,34 139,10 201,71 

Zdroj: Vlastní sestavení 

Doba obratu pohledávek se pohybuje okolo 2 – 3 dnů. Je to způsobeno malým 

prodejem na fakturu. Prodej je především hotovostní. Proto obrat pohledávek v roce 2008 

byl až 201,071krát. 

Tabulka č. 10: Výpočet doby obratu závazků a počet obrátek závazků 

 2006 2007 2008 

Doba obratu závazků [dny] 3,49 3,65 2,98 

Počet obrátek závazků 103,22 98,73 120,66 

Zdroj: Vlastní sestavení 

Doba obratu závazků je v rozmezí od 3 dnů do 4 dnů. Podnik využívá své platební 

prostředky ke splacení svých závazků. V roce 2008 byl počet obrátek závazků nejvyšší. 

Podnik objednává zboží od dodavatele na fakturu. Po přijetí zboží je zaplacen závazek. 

Proto je doba obratu relativně nízká. 
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Graf č. 5: Vývoj doby obratu zásob, pohledávek a závazků 
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Snížením doby obratu zásob dosáhne podnik především zaměřením na prodej 

zboží přes internet. Svou nabídkou přes internet sníží vázanost kapitálu ve formě zásob 

a v prodejně budou pouze zásoby na opravu a servis výpočetní techniky a určité množství 

aktuálně prodávajícího se zboží. Zákazníci si budou moci prohlédnout nabídku na internetu 

a objednat si určité zboží objednávkovou formou. Nebo si přijít zboží přímo objednat do 

prodejny, kde využijí informačních služeb. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit celkové zdraví podniku. Po provedení 

finanční analýzy se podnik jeví jako poměrně úspěšný podnikatelský subjekt na dnešním 

konkurenčním trhu. Do budoucnosti se ke zlepšení hospodářské situace doporučují níže 

uvedené kroky. 

Finanční analýza ukazuje na poměrně vysoké náklady z hlediska nájmu a spotřeby 

energie a vody. Tyto náklady jsou účtovány formou nájemní smlouvy a  jsou stanoveny na 

218 400 Kč ročně za 40 m2 tzn. 453 Kč/m2 měsíčně. Tato výše nájmu představuje pro 

podnik vysoké provozní náklady. V roce 2008 dochází k poklesu tržeb z obchodní činnosti 

a doporučuje se nájemci hledat formu odkoupení nemovitosti, kde by mohl mít svou 

prodejnu za podstatně nižších nákladů. Forma úhrady koupě této nemovitosti by mohla být 

přes hypotéku nebo za podpory Českomoravské rozvojové banky. 

Podnik vhodně využívá kladného hospodářského výsledku k rozvoji podniku, a to 

jednak vytvářením vlastního kapitálu a rozumným zvyšováním zásob. I výše zásob by 

mělo být optimální, ale za vykazované výsledky se ukazuje, že se může objem zásob 

z hlediska zlepšení nabídky ještě zvýšit. 

Nedostatkem podniku je specializace na výpočetní techniku. V případě jakéhokoli 

ekonomického poklesu v této komoditě by měl podnik mít připraven náhradní program 

nebo využívat a rozšiřovat nabídku o další druhy podobného zboží, nebo zvážit možnost 

prodeje výpočetní techniky, která se váže k určitému období v roce a dále využívat v této 

další části v tomto ročním období, kdy dochází k poklesu tržeb, prodej sezónního zboží 

jiné komodity. Podnik zatím nedošel k závěru jiné komodity. 

V druhém čtvrtletí roku 2008 se projevil pokles zájmu o počítačové sestavy 

a zvýšila se poptávka po noteboocích a jejich příslušenství. Z tohoto důvodů by se měl 

podnik více zaměřovat na prodej notebooků a pouhý servis počítačových sestav. 
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V roce 2008 se neprojevilo zvýšení tržeb z důvodu sníženého zájmu ze strany 

zákazníků o nákup. Občané si vytvářejí finanční rezervy pro úhradu nejnutnějších potřeb 

v rodině a zabezpečení nutných výdajů v příštích obdobích. 

Pro kupujícího se jeví v mnoha případech cena vysoká, a proto se doporučuje 

zavést možnost splátkového prodeje při nákupu zboží. Tím dojde k rozložení prodejní ceny 

na několik měsíců pro zákazníka a možnosti zvýšení tržeb pro podnik. Cena za prodané 

zboží je uhrazena bankou do několika dnů po dodání zboží zákazníkovi. Před předáním 

zboží banka potvrdí, že tuto půjčku na splátkový prodej garantuje. 

 



Markéta Lipinová: Finanční analýza 

2009 38

Seznam použité literatury 

 

[1] DVOŘÁČEK, J.: Analýza hospodářské činnosti báňského podnik. Moravskoslezská 

hornická společnost ČSVTS, 1997. ISBN: 80-7078-512-2. 

[2] GRUBLOVÁ, E. a kol.: Podniková ekonomika. Ostrava, Repronis, 2001. ISBN: 80-

86122-75-1. 

[3] MRKVIČKA, J., KOLÁŘ, P. a svaz účetních.: Finanční analýza. Praha, ASPI, 

2006. ISBN: 80-7357-219-2. 

[4] RŮČKOVÁ, P.: Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. GRADA, 

Listopad 2005. ISBN: 80-247-1386-1. 

[5] SYNEK, M. a kol.: Ekonomika a řízení  podniku. 1.vyd. Praha, VŠE, 1994. 

ISBN: 80-7079-496-8. 

 

 

Seznam použitých elektronických zdrojů 

[6] BOČÁNEK M.: Finanční analýza [online]. 2005 [cit. 2009-04-15]. Dostupné na 

www:< http://www.mujweb.cz/www/mbocanek/page2.html> 



Markéta Lipinová: Finanční analýza 

2009 39

Seznam tabulek 

 

Tabulka č. 1: Zjednodušená struktura rozvahy....................................................................13 

Tabulka č. 2: Obecná struktura nákladů a výnosů ...............................................................15 

Tabulka č. 3: Vstupní data – Rozvaha v Kč ........................................................................25 

Tabulka č. 4: Vstupní data – Výkaz zisku a ztráty v Kč......................................................26 

Tabulka č. 5: Výpočet ukazatelů zadluženosti.....................................................................27 

Tabulka č. 6: Výpočet ukazatelů likvidity...........................................................................28 

Tabulka č. 7: Výpočet ukazatelů rentability ........................................................................31 

Tabulka č. 8: Výpočet doby obratu zásob a počet obrátek zásob ........................................33 

Tabulka č. 9: Výpočet doby obratu pohledávek a počet obrátek pohledávek .....................34 

Tabulka č. 10: Výpočet doby obratu závazků a počet obrátek závazků ..............................34 

 

Seznam grafů 

 

Graf č. 1: Vývoj finanční stability podniku .........................................................................28 

Graf č. 2: Vývoj likvidity podniku.......................................................................................30 

Graf č. 3: Vývoj rentability podniku....................................................................................32 

Graf č. 4: Vývoj dílčích části celkové rentability ................................................................33 

Graf č. 5: Vývoj doby obratu zásob, pohledávek a závazků................................................35 



Markéta Lipinová: Finanční analýza 

2009 40

 


