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1.  ÚVOD      

      Základním cílem podnikání každé společnosti je považováno zvyšování její tržní 

hodnoty v delším časovém období. Kapitál je tím, co umožňuje podnikání a měl by 

být schopen vyprodukovat více, než se do podnikání na začátku vložilo. Samotná 

aktiva však nestačí pro zajištění chodu firmy, závisí to také na managementu, který 

dbá o správné řízení společnosti. 

       Efektivní řízení společnosti se neobejde bez kvalitních účetních informací, neboť 

jsou základem pro porozumění hospodaření každého podniku. Jsou využívány pro 

celou řadu rozhodovacích úloh a pro výpočty celé řady ekonomických ukazatelů, 

pomocí nichž stanovíme minulou a současnou situaci podniku, zjistíme příčiny 

dosavadního vývoje společnosti a odhadneme její budoucí vývoj.  

        Cílem mé bakalářské práce je zpracovat teoretický výklad finanční analýzy a 

následně tuto metodu aplikovat na vyhodnocení ekonomické výkonnosti a stability 

stavební společnosti Startronic s.r.o. Tyto rozbory budu provádět na základě těchto 

zdrojů: rozvahy a výkazu zisku a ztráty za období 2006 – 2008. 

        V teoretické části, která má tvořit podklad pro část praktickou se budu zabývat 

metodami finanční analýzy a konkrétními absolutními i poměrovými ekonomickými 

ukazateli. 

        V praktické části tyto poznatky uplatním v samotné analýze. Bude provedena 

vertikální a horizontální analýza, analýza poměrových ukazatelů, tzn. rozbor 

rentability, likvidity a zadluženosti a součástí tohoto zkoumání bude i analýza SWOT.  

        Jelikož firma Startronic s.r.o. nikdy žádnou finanční analýzu zatím neprováděla, 

chtěla bych z výsledků zhodnotit finanční pozici podniku pro příští období, a tím 

poskytnout informace pro potřeby rozhodování managementu.  
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2.  PROFIL SPOLEČNOSTI 

      Firma STARTRONIC s.r.o. je společnost s ručením omezeným, která na našem 

trhu funguje od roku 1996. Byla založena 8. října 1996 se sídlem v Ostravě – Porubě, 

Hlavní třída 6147/52, PSČ 708 00, jedním společníkem se základním jměním 

100 000 Kč. Podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Ostravě jí bylo přiděleno identifikační číslo 253 58 782. Jako předmět podnikání 

bylo uvedeno koupě zboží za účelem jeho prodeje, zprostředkování prací a služeb, 

zednictví, pokrývačství, topenářství, provádění staveb včetně jejich změn. Začínala 

s 20 zaměstnanci.  

      Po prvním roce podnikání vykázala firma ztrátu ve výši 10 000 Kč. V roce 1997 

byla tato ztráta navýšena a to na 918 000 Kč. V roce 1998 se firmě začalo dařit, 

vstoupila do povědomí na trhu a tento rok poprvé dokončila se ziskem a to ve výši 

1 744 000 Kč. Rok 2008 dokončila s největším ziskem ve své existenci a to 

12 268 000 Kč.  

      Současný kádr stabilních pracovníků činí včetně THP cca 200 zaměstnanců 

všech stavebních profesí, který je podle potřeb dále rozšiřován najímáním sezónních 

pracovníků nebo spoluprácí s osvědčenými subdodavateli. 

      V oboru výstavba pozemních a inženýrských staveb získala tato společnost 

certifikát systému managementu jakosti, jelikož splnila požadavky na systém 

managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Tento certifikát jim vydala v roce 

2004 společnost BEST QUALITY, s.r.o. pod registračním číslem BQ 158. V roce 

2007 pak splnila požadavky na systém enviromentálního managementu dle ČSN EN 

ISO 14001:2004 a získala certifikát pod registračním číslem BQ 608 a v tomtéž roce 

splnila požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

dle OHSAS 18001:1999 a taktéž získala certifikát pod registračním číslem BQ 609. 
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3. TEORETICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1.  Uživatelé finan ční analýzy 

      Finanční údaje jsou důležitým zdrojem informací o podniku, odrážejí úroveň 

podniku a jeho konkurenceschopnost. Zájem o tyto informace má mnoho subjektů 

,tak, jak to vyplývá ze složitosti vztahů podniku. Potřebu finančních informací 

jednotlivých zainteresovaných subjektů lze rozdělit z různých pohledů takto:[1] 

  3.1.1.  Externí uživatelé  

        ● Investoři – poskytovatelé kapitálu, jsou primární uživatelé finančně – účetních 

informací. Jde o informace, týkající se rozhodování o budoucích investicích (míra 

rizika, výnosnost vložených prostředků) a informace o schopnosti manažerů využívat 

zdroje, které investoři do podniku vložili (stabilita a likvidita podniku, disponibilní zisk 

a dividendová politika) 

         ● Obchodní partneři – zajímají se o platební schopnost podniku, likviditu a 

vyžadují dlouhodobou stabilitu dodavatelských vztahů. Patří zde jak dodavatelé, tak 

odběratelé. 

         ●  Banky a jiní věřitelé – sledují o podniku informace, týkající se jeho finanční 

situace. Jde především o likviditu a míru zadluženosti podniku, podle kterých se 

banky rozhodují, zda poskytnou podniku úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. 

         ● Stát a jeho orgány – jejich zájem je soustředěn na finance – účetní data 

určená pro statistiku, ke kontrole plnění daňových povinností a dodržování smluvních 

podmínek v podnicích, kterým byla poskytnuta státní zakázka. 

         ● Ostatní externí uživatelé  - mohou být např. konkurence, odbory, daňoví 

poradci, analytici, burzovní makléři. 
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3.1.2.  Interní uživatelé 

        ● Manažeři firmy – využívají informace z finanční analýzy pro strategické a 

operativní řízení, aby přijímali na základě těchto podkladů správná rozhodnutí do 

budoucna v oblastech financování, investování, rozdělování disponibilních zisků 

apod. 

        ● Majitelé firmy – ověřují si, zda prostředky, vložené do firmy jsou 

zhodnocovány a řádně využívány. Zajímají je hlavně ukazatele tržní hodnoty firmy a 

výnosnosti. 

        ●  Zaměstnanci podniku se zajímají především o jistotu zaměstnání, spojenou 

se sociálními a mzdovými podmínkami. Obdobně jako manažeři mají sami zájem na 

prosperitě a stabilitě podniku. 

 

3.2.  Zdroje informací pro finan ční analýzu 

      Důležitým a základním zdrojem informací pro finanční analýzu je volba vhodných 

dat. Veškerá vstupní data jsou získávána ze zdrojů, které můžeme členit podle 

různých hledisek: 

     □ podle původu 

         ●  interní informace – týkají se podniku, v podniku vznikají a jsou zde 

evidovány. Interní informace se dělí na oficiální (vykazované podle zákona)a ost. 

         ●   externí informace – pocházejí z vnějšího prostředí podniku a týkají se nejen 

tohoto okolí podniku, ale i podniku samotného. 

      □ podle typu  

         ●  finanční informace – jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách a pocházejí 

z účetnictví (zahrnují finanční výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové informace, 

prognózy finančních analytiků a vedení firmy aj. 

      ●  nefinanční informace – evidují se mimo účetní systém. Obsahují firemní 

statistiky podniku, odbytu zaměstnanosti, prosperity, normy spotřeby, interní 

směrnice. 



5 
 

       □   podle praktického hlediska (tzn.odkud můžeme vstupní data pro finanční 

analýzu získat) se dělí na: 

       ●  účetní zdroje – výkazy sestavované pro daňové účely, výkazy finančního 

účetnictví, výroční zprávy apod. 

       ●  ostatní zdroje dat o podniku a jeho okolí – vnitřní směrnice podniku, 

podniková statistika, komentáře odborného tisku, zprávy a výhledy budoucího vývoje 

podniku zpracované managementem, informace poradenských, ratingových nebo 

auditorských společností. 

3.2.1.  Interní zdroje dat 

     Základním interním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetní závěrka, jejíž 

obsah stanoví zákon (zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů). Povinnými prvky účetní závěrky jsou rozvaha, výkaz zisků a ztráty a 

příloha, nepovinným avšak standardním účetním výkazem je přehled o peněžních 

tocích. 

3.2.2.  Rozvaha 

     Rozvaha (bilance) je základním účetním výkazem, ostatní výkazy vznikly 

historicky odvozením z potřeby detailnějšího sledování vybraných ekonomických 

charakteristik.[1] 

     Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho 

krytí (pasiv) na straně druhé k určitému datu, většinou k poslednímu dni účetního 

období v peněžním vyjádření. Bývá označována jako majetková struktura podniku. 

Zdroje krytí tvoří strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je majetek financován, 

někdy bývá označována jako finanční struktura. Jde tedy stále o jediné – o majetek, 

který klasifikujeme ze dvou úhlů pohledu. 

     

      

 

 

 

Bilance: AKTIVA  =  PASIVA  
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     ●  AKTIVA – jsou vložené prostředky do podniku, které vznikly na základě 

minulých investičních rozhodnutí a z hlediska jejich třídění jsou uspořádána podle 

doby vázanosti v reprodukčním cyklu podniku neboli likvidity. Tedy od položek 

nejméně likvidních k položkám nejlikvidnějším. Likvidnost majetku lze charakterizovat 

jako schopnost majetku přeměnit se na hotové peníze. 

V předchozí tabulce je vymezena obecná struktura rozvahy, z níž vyplývá, že pro 

členění aktiv v rozvaze platí dvě hlavní zásady: 

           Znázorn ění funk ční struktury  (skladby majetku), což znamená zřetelné 

rozlišení mezi oběžným a neoběžným majetkem. Pro potřeby finančního řízení se 

aktiva člení na: 

     □  stálá aktiva (dlouhodobá, fixní, neoběžná). Zahrnují majetkové složky, které 

slouží podniku dlouhodobě a spotřebovávají se postupně. 

     □  oběžná aktiva (krátkodobá) představují části majetku, které se spotřebovávají 

najednou a proces jejich přeměny na peníze není delší než 1 rok. 

     U oběžných a stálých aktiv sledujeme stupeň tzv.likvidnosti  jednotlivých 

podnikových aktiv. Jedná se o délku doby, která je nutná k přeměně na peněžní 

prostředky, tj. zjednodušeně řečeno, jak blízko má ta která položka aktiv k peněžním 

prostředkům. 

Struktura aktiv  

     Aktiva jsou členěna a uspořádána sestupně podle jejich doby vázanosti 

v reprodukčním cyklu podniku. 

Pohledávky za upsaný základní kapitál – představují upsaný, ale dosud 

nesplacený stav akcií nebo majetkových podílů. 

Dlouhodobý majetek – se člení na dlouhodobý nehmotný majetek DHN, 

dlouhodobý hmotný majetek DHM a dlouhodobý finanční majetek DFM. 

     Společným rysem nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku je skutečnost, 

že se (až na určité výjimky) odpisují. Odpisy dlouhodobého majetku vyjadřují náklad 

běžného období, u něhož výdaj peněžních prostředků proběhl v minulosti (při 

pořízení tohoto majetku). 
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Oběžná aktiva (krátkodobá) – doba vázanosti oběžných aktiv ve výrobním procesu 

je obvykle kratší než 1 rok. Z důvodu plynulosti a zajištění výroby je nezbytné je 

udržovat v určité výši. Oběžná aktiva tvoří následující položky: 

     Zásoby  materiálu a surovin představují vstupy do činnosti podniku, v níž se zčásti 

nebo plně spotřebují. Zásoby nedokončené výroby a polotovarů představují 

rozpracované výkony, zásoby hotových výrobků, které dosud nebyly prodány, 

hospodářské prostředky, které podniku nakupuje a v nezměněné formě prodává. 

      Pohledávky  představují práva podniků vůči jiným subjektům na příjem 

peněžních prostředků. Z hlediska času se třídí na krátkodobé a dlouhodobé, podle 

účelu. Převážnou část představují pohledávky z obchodního styku (část dosud 

neuhrazených faktur nebo jiných platebních dokumentů, vystavených podnikem 

svým odběratelům za dodané zboží, výrobky nebo provedené služby). 

      Krátkodobý finan ční majetek je charakterizován vysokou likvidností a 

bezprostřední obchodovatelností. Doba splatnosti je kratší než 1 rok v hospodářské 

činnosti. Pro posouzení dlouhodobosti nebo krátkodobosti majetku v ČR je interval 1 

roku. Představuje krátkodobé investice přebytečných peněžních prostředků s cílem 

dosáhnout vyšších výnosů. Součástí krátkodobého finančního majetku jsou peníze 

v pokladně, na účtech, krátkodobé cenné papíry, směnky pořízené za účelem 

obchodování, krátkodobé obligace apod. 

     Ostatní aktiva  obsahují složky časového rozlišení. Pro tuto část majetku je 

charakteristické, že období jejich vzniku nesouhlasí s obdobím, do něhož věcně 

náleží. 

 

       ●  PASIVA – jsou zdroje, ze kterých podnik financuje svůj majetek. Základním 

hlediskem pro členění zdrojů je hledisko vlastnictví, podle něhož se veškeré zdroje 

financování podnikových aktiv člení na 2 základní skupiny: 

       □  vlastní zdroje (vlastní kapitál, vlastní jmění), 

       □  cizí zdroje – (cizí kapitál, dluhy, pasiva v užším slova smyslu).[1]      
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Struktura pasiv  

Základním hlediskem pro členění zdrojů je hledisko vlastnictví. 

Vlastní zdroje: 

      Základní kapitál  – ten je hlavní složkou vlastního kapitálu. Způsob jeho tvorby 

závisí na právní formě podnikání. Může být tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady 

společníků, prodejem akcií nebo splacením členských vkladů (u družstva).  

      Kapitálové fondy – tvoří fondy, které jsou tvořeny z externích zdrojů mimo 

podnik, nikoliv ze zisku. Patří sem emisní ážio, dary, dotace na pořízení majetku, 

vklady společníků, tyto fondy nezvyšují základní kapitál společnosti. 

     Fondy ze zisku  – jsou výhradně tvořeny ze zisku účetní jednotky, buď na základě 

ustanovení zákonného předpisu (obchodní zákoník) nebo na základě stanov 

společnosti. Lze je rozdělit na fondy tvořené povinně (zákonný rezervní fond, 

nedělitelný fond u družstva) nebo dobrovolně. 

    Výsledek hospoda ření minulých let  – je součástí vlastního kapitálu, jedná se o 

nerozdělený zisk nebo neuhrazenou ztrátu. 

    Výsledek hospoda ření běžného ú četního období  – je další částí vlastního 

kapitálu, jeho výše musí být shodná s výší výsledku hospodaření běžného účetního 

období uvedeného ve výkazu zisku a ztráty. 

Cizí zdroje : 

     Rezervy  – na rozdíl od rezervních fondů, které se vytvářejí ze zisku a jsou 

součástí vlastního jmění, představují rezervy zadržené částky, určené jednak na 

případná rizika (kurzové ztráty aj), jednak na přesně vymezené budoucí výdaje  

(např. na opravy hmotného majetku). Představují také specifický druh závazků, 

představující pro podnik cizí zdroj, vytvořený za účelem krytí budoucích výdajů nebo 

ztrát. Tvoří se z nákladů (snižují tvorbu zisku a dále se člení na : 

    □ Zákonné rezervy – se uznávají jako výdaj na dosažení a udržení příjmu podle 

ustanovení zákona o daních z příjmu. 
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    □  Ostatní rezervy – jejich tvorba a čerpání se daňově neuznává. Je to účelový 

zdroj pro krytí budoucích výdajů (např.rezervy na daň, na důchody apod.). 

      Závazky  – podniku se většinou vztahují k již uskutečněným hospodářským 

aktivitám, za něž podnik svým věřitelům dosud nezaplatil a které budou uhrazeny 

v závislosti na lhůtách jejich splatnosti. Rozlišujeme: 

     □ Krátkodobé závazky – ty jsou splatné do 1 roku, jejich účelem je financovat 

běžný provoz podniku (jsou to např.závazky vůči dodavatelům, dlužné daně,závazky 

vůči zaměstnancům, institucím apod.) 

     □ Dlouhodobé závazky – mají dobu splatnosti delší než 1 rok. Jsou určeny 

k financování těch složek aktiv, které mají delší životnost (rozšíření podniku, pořízení 

strojního vybavení apod.). Patří sem zejména emitované dluhopisy, dlouhodobé 

bankovní úvěry, dlouhodobé směnky, dlouhodobé zálohy přijaté od odběratelů aj. 

       

     Ostatní pasiva:  

     □  Výdaje příštích období – výdaje, které jsou nákladem běžného období, ale 

budou hrazeny v příštím období (např.nájemné placené pozadu). 

     □   Výnosy příštích období – příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů 

příštích období a jejich účtování se provede v období, s nímž věcně souvisejí 

(např.předem přijaté nájemné, předplatné). 

   

 

Rozvaha a její slabé stránky 

     ●  Rozvaha nereflektuje přesně současnou hodnotu podniku. Účetní standardy 

často používají jako základ pro ohodnocení aktiv a pasiv pořizovací cenu, která, 

přestože je pravidelně upravována odpisy, neodráží přesně současnou hodnotu aktiv 

a pasiv. [2] 

     ●    odpisy snižující hodnotu majetku vzhledem k jeho opotřebení, jsou pouze 

přibližným vyjádřením skutečného procesu stárnutí. 
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     ●    majetek podniku nevypovídá o aktivech, která mohou mít vliv na fungování 

podniku. Jedná se např. o lidské zdroje, zkušenosti a kvalifikace zaměstnanců apod. 

     ●    zásoby jsou oceňovány původními pořizovacími cenami a dochází tím ke 

zkreslení celkové aktuální hodnotě majetku podniku. 

 

3.2.3.  Výkaz zisku a ztráty 

     Výkaz zisků a ztráty podává přehled o efektivitě – měření výsledků hospodaření 

podniku za vykazované období. Konkretizuje, které náklady a výnosy se podílely na 

tvorbě výsledku hospodaření běžného období, který je v rozvaze zobrazen jako 

jediný údaj. Slouží k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. 

Pokud převažují výnosy nad náklady, firma hospodařila se ziskem, v opačném 

případě, pokud náklady jsou v daném období vyšší než výnosy, je výsledkem ztráta. 

Z ekonomických důvodů má výsledek hospodaření jednoznačnou prioritu. Výkaz 

zisků a ztrát zobrazuje výnosy a náklady vždy v stupňovitém členění na provozní, 

finanční a mimořádné.[2] 

     Výnosy představují peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování podniku 

a představují částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a služeb. 

Výnosy jako úhrada za spotřebované majetkové složky znamenají zvýšení aktiv.[1] 

      Náklady můžeme definovat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních faktorů. 

Při hospodářské činnosti se majetek spotřebovává, vynakládá se v souvislosti 

s výrobou výrobků, prodejem zboží, poskytovanými pracemi a službami. Se vznikem 

nákladů je spojen úbytek majetku podniku vykazovaný v rozvaze snížením aktiv. 
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Základní struktura výkazu zisku a ztráty 

                                                                                          +provozní výnosy 
                                                                                                                                                     - provozní náklady 

 
                                                                                     ----------------------------------------------------------------------- 

                                  I .                           Provozní  hospodářský  výsledek 

                                                                                                                                                      + Finanční výnosy                                                                                                            
                                                                                                                                                       -Finanční náklady 

                                                                                      ----------------------------------------------------------------------- 
                                                                                           II.         Hospodářský výsledek z finančních operací 

                                                                                                                            -Daň z příjmů za běžnou činnost 
                                                                                      ---------------------------------------------------------------------- 

                                                                                           III.            Hospodářský výsledek za běžnou činnost  

                                                                                                                                                 +Mimořádné výnosy  
                       -Mimořádné náklady             

                                                                                       ---------------------------------------------------------------------- 

                                                                                            IV.                      Mimořádný hospodářský výsledek 

                                                                                             V.             Hospodářský výsledek za účetní období  
 

 

     Informace získané z takto uspořádaného výkazu zisků a ztráty, lze pak použít pro 

rozbor výsledků hospodaření podniku, především pro výpočet různých poměrových 

ukazatelů. Z hlediska finanční analýzy mají největší význam výnosy, tržby, provozní 

výsledek hospodaření, nákladové úroky, výsledek hospodaření za běžnou činnost a 

výsledek hospodaření za účetní období.[5] 

     

Výkaz zisku a ztráty a jeho slabé stránky 

 

     ●  výkaz zisku a ztráty představuje pokus změřit čistý zisk, jakožto výsledek 

hospodaření společnosti během určitého období. Tento výkaz je sestaven na 

akruální – kumulativní bázi a ne na bázi hotovostní. Jde o zachycení souvislosti mezi 

výnosy podniku dosaženými v určitém období a náklady spojenými s jejich 

vytvářením. Tyto náklady však nejsou téměř nikdy vynaloženy ve stejném období; 

    ●   nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné hotovostní toky – příjmy 

a výdaje, a proto ani výsledný čistý zisk nereflektuje skutečnou dodatečnou hotovost 

získanou hospodařením firmy v daném období; 
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    ● náklady nemusejí být vždy skutečně zaplaceny ve stejném období, kdy se objeví 

ve výsledovce. 

    ●   do tržeb z prodeje není zohledněno inkaso plateb z prodeje, který byl 

realizován na úvěr. 

    ●   některé náklady nejsou hotovostním výdajem např.odpisy . 

      Z těchto faktů vyplývá, že veškeré náklady nejsou výdajem a všechny výnosy 

nejsou příjmem.[2] 

                          

 

4.  FINANČNÍ ANALÝZA 

4.1.  Předmět a účel finan ční analýzy 

     Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást soustavy 

podnikového řízení. Je úzce spojena s účetnictvím a finančním řízením podniku, 

propojuje tyto dva nástroje podnikového řízení, jejichž význam v tržní ekonomice 

vystupuje výrazně do popředí.[5] 

     Finanční analýza zobrazuje systematický rozbor získaných dat uvedených 

v základních finančních výkazech: rozvaze, výkazu zisků a ztrát a přehledu o 

peněžních tocích (cash – flow). Samotné souhrné výstupy účetnictví ještě 

neposkytují úplný obraz o hospodaření a finanční situaci podniku, o jeho silných a 

slabých stránkách, nebezpečí, trendech a celkové kvalitě hospodaření. Toto právě 

umožňuje finan ční analýza  (financial analysis), která poměřuje získané údaje mezi 

sebou navzájem a umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření, 

majetkové a finanční situaci podniku. Jsou – li tyto nástroje správně použity, mohou 

odpovědět na mnoho otázek týkající se finančního zdraví podniku. Cílem finanční 

analýzy je tedy nejen rozpoznat již zmíněné finanční zdraví podniku ale i identifikovat 

slabiny, které by mohly vést k problémům a determinovat silné stránky, na kterých by 

firma mohla stavět. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti 

a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku.[2] 

     Z hlediska podniku je pro finanční strategii rozhodující stanovení optimálních 

ekonomických a finančních parametrů, které závisí na mnoha vlivech např. obor 
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podnikání, velikost podniku, postavení na trhu a další faktory. Účelem finanční 

analýzy je komplexně vyjádřit majetkovou a finanční situaci podniku, podchytit 

všechny její složky a při podrobnější analýze některou z jejich složek zhodnotit. 

Základním požadavkem na analýzu je komplexnost  – zvážení všech vzájemně 

spjatých vlastností hospodářského procesu. Dalším požadavkem je soustavnost 

provádění finanční analýzy, která by se neměla provádět jen v souvislosti se 

zpracováním účetní závěrky a výroční zprávy, ale měla by se stát běžnou součástí 

řízení každého podniku. Chceme-li postihnout vývoj hospodaření podniku v průběhu 

roku, musíme přitom vycházet minimálně z měsíčních účetních výkazů. 

     Cílem finanční analýzy je stanovit pomocí vhodných nástrojů diagnózu finančního 

zdraví podniku. Pojem finan ční zdraví  ( financial health) byl převzat z anglosaské 

literatury a používá se pro vyjádření uspokojivé finanční situace podniku. Stručná 

teze definice finančního zdraví je likvidita plus rentabilita. V podmínkách tržní 

ekonomiky to znamená, schopnost dosahovat takové míry zhodnocení vlastního 

kapitálu, která je požadována investory (akcionáři) vzhledem k výši rizika, s jakým je 

druh podnikání spojen. Dále u finančního zdraví záleží především na výnosnosti 

(rentabilit ě) ale také s přihlédnutím k riziku. Finančně zdravý podnik musí být 

schopen vytvářet zisk .Ten má největší význam jako součást poměrového ukazatele, 

jímž měříme rentabilitu podniku. Zároveň musí být podniku schopen uhrazovat 

závazky, nesmí mít problémy s likviditou. Důležitý je tedy předpoklad dlouhodobé 

likvidity, kterou významně ovlivňuje poměr cizích finančních zdrojů k vloženému 

vlastnímu kapitálu. Čím menší je podíl cizích zdrojů, tím je podnik v budoucnu méně 

zatížen fixními platbami úroků. Pevné finanční zdraví vytváří předpoklady k získávání 

externích finančních zdrojů pro další rozvoj podniku, neboť zisk je zdrojem splácení 

úvěrů, zároveň však podnik musí být schopen zabezpečit svůj efektivní rozvoj i 

z interních zdrojů. Představa finančně zdravého podniku záleží na účelu, pro který se 

finanční zdraví analyzuje. V důsledku měnících se podmínek (změny úrokové míry, 

devizového kurzu) může také docházet k neustálému přehodnocování finančního 

zdraví jednotlivých tržních subjektů.[5] 

     Název finanční analýza byl přejat z anglického názvu financial analysis.U nás se 

před rokem 1989 prováděla finanční analýza jako tzv. rozbory hospodaření, a však 

její náplní byla kontrola plnění úkolů plánů, které podnikům ukládaly plánovací 

orgány z centra s orientací na objemové kvantitativní ukazatele na úkor ekonomické 
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efektivnosti. V dnešní době má finanční analýza interpretovat finanční informace při 

posouzení výkonnosti a perspektivy podniku, i ve srovnání s jinými podniky a 

odvětvovým průměrem. 

4.2.  Techniky a metody finan ční analýzy 

      Systém finanční analýzy není žádným způsobem legislativně upraven právními 

předpisy nebo všeobecně uznávanými jednotnými standardy jako například finanční 

a daňová problematika, což značně komplikuje provádění finanční analýzy a 

způsobuje nejednotnost terminologie a postupů, nejednoznačnost výkladů a 

interpretace jejich výsledků. Různé pojmy jsou spojeny s představou stejného 

obsahu nebo naopak. I přes neoficiální metodiku se vyvinuly obecně přijímané 

analytické postupy a v podnikové praxi se setkáváme s nejrůznějšími přístupy a 

technikami analýzy, které mají za cíl podat jako v účetnictví obraz o majetkové a 

finanční situaci nejen externím uživatelům, ale především vedoucím pracovníkům 

podniků.[5] 

4.2.1. Základní členění finan ční analýzy 

U finanční analýzy rozlišujeme dva přístupy k hodnocení hospodářských jevů – 

fundamentální a technická analýza. 

Fundamentální analýza  – je založena na hodnocení kvalitativních informací podniku 

a opírá se o zkušenosti a schopnosti analytiků, kteří dokážou propojit souvislosti 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy a odhadnout její trendy (např.SWOT 

analýza). 

     SWOT analýza je jednoduchá metoda fundamentální analýzy založená na 

verbálním hodnocení. Řadí se mezi komparativně analytické metody finanční 

analýzy. Podstatou je identifikovat relevantní vlivy vnitřního i vnějšího prostředí 

podniku. Rozlišují se tak klíčové silné a slabé stránky společnosti a příležitosti a 

hrozby pramenící z okolí podniku. SWOT analýza vychází z předpokladu, že podnik 

dosáhne úspěchu maximalizací svých předností a příležitostí za současné 

minimalizace svých nedostatků a vnějších hrozeb. Provedení SWOT analýzy, tedy 

syntéza informací z interní a externí analýzy, je východiskem pro zpracování 

podnikové strategie.  
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Technická analýza – využívá matematicko – statistických metod ke kvantitativnímu 

zpracování informací, které následně kvalitativně vyhodnotí. 

     Metody technické finanční analýzy se dají obecně rozdělit na metody, které 

využívají elementární matematiku a na metody, které jsou založeny na složitějších 

matematických postupech. 

Elementární metody 

Mezi elementární metody finanční analýzy patří: 

• Analýza stavových (absolutních) ukazatel ů 

o Analýza trendů (horizontální analýza) 

o Procentní analýza komponentů (vertikální analýza) 

• Analýza rozdílových ukazatel ů 

o Čistý pracovní kapitál 

o Čisté pohotové prostředky 

o Čisté peněžně - pohledávkové finanční fondy 

• Analýza pom ěrových ukazatel ů 

o rentability 

o aktivity 

o finanční závislosti 

o likvidity 

o tržní hodnoty 

o ukazatelů na bázi cash flow 

• Analýza soustav ukazatel ů 

o pyramidové rozklady – Du Pont analýza 
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Obr. 4.1. Metody finanční analýzy 

 

 

 

4.2.2.  Analýza absolutních ukazatel ů 

     Analýza absolutních ukazatelů využívá údaje obsažené v účetních výkazech. 

Používáme-li tyto údaje pro hodnocení přímo, pracujeme s absolutními ukazateli. 

Těch využíváme zejména k analýze vývojových trendů a k procentní analýze 

komponent. 
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4.2.2.1. Analýza trend ů – horizontální analýza  

     Horizontální analýza sleduje procentní změny jednotlivých položek oproti 

předešlému účetnímu období. Porovnání položek se výkazů v čase se provádí po 

řádcích, horizontálně. Interpretace změn musí být prováděna komplexně a 

obezřetně. Musí se brát do úvahy jak změny absolutní, tak procentní. Pro 

vyhodnocení vývoje situace je lépe zpracovat údaje za delší časovou řadu. 

      

4.2.2.2. Vertikální analýza  - procentní rozbor kom ponent 

     Využívá se zejména při analýze aktiv a pasiv podniku (při rozboru majetkové a 

finanční struktury firem). Ve výkaze zisků a ztrát se jako základ pro procentní 

vyjádření určité položky bere obvykle velikost tržeb. Obdobně v rozvaze bývají 

položky výkazu vyjádřeny jako procento úhrnu aktiv z celkového kapitálu apod. Tato 

technika pracuje v jednotlivých letech od shora dolů, nikoliv napříč jednotlivými roky. 

Výsledky této analýzy jsou vhodné pro srovnání za delší časové období nebo pro 

mezipodnikové srovnání. Nevýhodou procentní analýzy je hlavně to, že změny pouze 

konstatuje, neukazuje jejich příčiny a je výchozím krokem v orientaci v konkrétním 

podniku, kde může upozornit na problémovou oblast, která bude předmětem 

hlubšího rozboru.[2] 

. 

4.3. Analýza rozdílových ukazatel ů 

     Rozdílové ukazatele slouží analýze a řízení finanční situace podniku (s výraznou 

orientací na jeho likviditu). Označují se jako finanční fondy nebo fondy finančních 

prostředků. Ve finanční analýze se fond chápe jako agregace určitých stavových 

položek vyjadřujících aktiva nebo pasiva, dále jako rozdíl mezi určitými položkami 

aktiv na jedné straně a položkami pasiv na straně druhé. Tento rozdíl označujeme 

jako čistý fond (net fund). Fondy zde nejsou účetním termínem, ale pojmem 

finančního řízení. 

Mezi nejčastěji používané fondy patří: 

      ●  čistý pracovní kapitál 
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Kdl

ČPK

CKkr

CKdl

VK
SA

OA

      ●  čisté pohotové prostředky 

      ●  čistě peněžně pohledávkové finanční fondy 

4.3.1. Čistý pracovní kapitál (net working capital)také často označovaný jako 

provozní nebo provozovací kapitál. Představuje tu část oběžného  majetku,která je 

finančně kryta dlouhodobými zdroji. 

     Vzorec 4.1.  Čistý pracovní kapitál = ob ěžná aktiva – krátkodobé závazky  

     Výše a význam ČPK jsou určeny skladbou bilance podniku. Relace mezi 

oběžnými aktivy a krátkodobými pasivy má významný vliv na platební schopnost 

podniku (likviditu). To znamená, že jeho krátkodobá aktiva musí být vyšší než 

krátkodobé závazky. Velikost čistého pracovního kapitálu je významným indikátorem 

platební schopnosti podniku. Čím je vyšší ČPK , tím větší by měla být při likvidnosti 

jeho složek schopnost podniku hradit své závazky. Nabývá–li tento ukazatel 

záporných hodnot, jedná se o tzv. nekrytý dluh. Ne vždy musí růst pracovního 

kapitálu znamenat i růst likvidity. Může totiž zahrnovat málo likvidní, či trvale 

nelikvidní položky, jako např. neprodejné výrobky, nevymahatelné pohledávky apod. 

[8] 

Existují dva různé pohledy na čistý pracovní kapitál:  

• pohled manažera podniku, 

• pohled vlastníka podniku. 

 

 Čistý pracovní kapitál z pohledu manažera podniku 

 

Obr. 4.2. Pohled manažera podniku 

CKdl cizí kapitál dlouhodobý 

CKkr cizí kapitál krátkodobý 

ČPK čistý pracovní kapitál 

Kdl dlouhodobý kapitál 

OA oběžná aktiva 

SA stálá aktiva 

VK      vlastní kapitál 
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     Obrázek 4.2. znázorňuje, jak čistý pracovní kapitál chápe vrcholové vedení 

(management) podniku. Pro manažery je čistý pracovní kapitál částí oběžného 

majetku, financovanou dlouhodobým kapitálem, jinak řečeno, je částí dlouhodobého 

kapitálu vázáného v oběžném majetku. Je tedy relativně volným kapitálem, který 

manažeři využívají k zajištění hladkého průběhu hospodářské činnosti. Schopnost 

hospodařit s čistým pracovním kapitálem je důležitým faktorem pro hodnocení 

manažerské úspěšnosti. Manažeři tedy chápou čistý pracovní kapitál jako fond 

finančních prostředků, který by měli co nejlépe využívat. [8] 

Manažerský pohled na čistý pracovní kapitál lze vyjádřit následujícím vztahem: 

 

     Vzorec 4.2.  ČPK = OA – CK kr, kde 

ČPK - je čistý pracovní kapitál, 

OA - jsou oběžná aktiva, 

CKkr - je cizí krátkodobý kapitál. 

 

Čistý pracovní kapitál z pohledu vlastníka podniku 

Obr. 4.3. Pohled vlastníka podniku 

CKdl cizí kapitál dlouhodobý 

CKkr cizí kapitál krátkodobý 

ČPK čistý pracovní kapitál 

Kdl dlouhodobý kapitál 

OA oběžná aktiva 

SA stálá aktiva 

VK vlastní kapitál 

 

 

Kdl

ČPK
OA

VK

CKkr

CKdl

SA
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     Obrázek 4.3. zobrazuje přístup vlastníka podniku k čistému pracovnímu kapitálu, 

který je poněkud odlišný od přístupu manažerského. Vlastník podniku rozhoduje o 

dlouhodobém financování (vlastním i cizím), o jeho zvyšování či snižování. Vyjadřuje 

se k pořizování stálých aktiv i k jejich změnám. Zásada opatrného financování 

vyžaduje, aby dlouhodobý kapitál přesahoval stálá aktiva. Přebytek dlouhodobého 

kapitálu (po pokrytí stálých aktiv) je pak k dispozici pro financování běžné činnosti. 

Pro vlastníka je tedy čistý pracovní kapitál v podstatě běžně pracujícím dlouhodobým 

kapitálem. [8] 

 

Pohled vlastníka na čistý pracovní kapitál lze vyjádřit tímto vztahem: 

     Vzorec 4.3.  ČPK = VK + CK dl – SA, kde 

 

ČPK - je čistý pracovní kapitál, 

VK - je vlastní kapitál,  

CKdl - je cizí dlouhodobý kapitál, 

SA - jsou stálá aktiva. 

 

4.3.2.  Čisté pohotové prost ředky ( netto) 

     Jsou vypočítávány jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky. Pokud zahrneme do peněžních prostředků jen hotovost a 

peněžní prostředky na běžných účtech, jde o nejvyšší stupeň likvidity. Někdy se 

zahrnují i peněžní ekvivalenty (šeky, směnky, krátkodobé termínové vklady, 

krátkodobé cenné papíry), neboť v podmínkách kapitálového trhu jsou rychle 

přeměnitelné na peníze.[2] 

     Vzorec 4.4.  ČPP = pohotové pen ěžní prost ředky – okamžit ě splatné závazky  
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4.3.3.  Čistý pen ěžní majetek (peněžně pohledávkový finanční fond) 

     Představuje určitý kompromis, střední cestu mezi oběma výše uvedenými 

ukazateli. Je konstruovaný tak, že vedle pohotových prostředků a jejich ekvivalentů 

zahrnuje do oběžných aktiv ještě krátkodobé pohledávky (bez nevymahatelných). 

Proto se nazývá peněžně pohledávkový finanční fond.[5] 

     Vzorec 4.5.   

ČPM = oběžná aktiva– zásoby– nelikvidní pohledávky– krátkodo bá pasiva 

4.4. Analýza pom ěrových ukazatel ů 

     Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem finanční analýzy. 

Vyjadřují vzájemný vztah mezi dvěma absolutními ukazateli. V rámci elementárních 

metod patří analýza poměrových ukazatelů k nejpoužívanějším a nejoblíbenějším 

nástrojům pro hodnocení výkonnosti, mezi nimiž existují co do obsahu určité 

souvislosti.[6] 

     Hlavní důraz z hlediska finančního manažera i ostatních uživatelů je kladen na 

vypovídací schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti a způsob 

jejich interpretace a hodnocení. Jsou určitým „sítem“, jež zachytí oblasti vyžadující 

hlubší analýzu. Poměrové ukazatele umožňují provádět analýzu časového vývoje 

finanční situace dané firmy a jsou i vhodným nástrojem průřezové analýzy a jako 

vstupní údaje mohou být používány v matematických modelech, umožňující popsat 

závislosti mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika a předpovídat budoucí 

vývoj.[10] 

Klasifikace pom ěrových ukazatel ů 

     Poměrových ukazatelů je velké množství a praktickým používáním se vyčlenila 

určitá skupina ukazatelů všeobecně akceptovaných a proto se klasifikují do určitých 

skupin – podle jednotlivých oblastí finanční analýzy. 

1. Ukazatele rentability ( profitability ratios ) 

2. Ukazatele aktivity ( asset utilization ratios ) 

3. Ukazatele zadluženosti ( debt ratios ) 

4. Ukazatele likvidity ( liquidity ratios ) 



22 
 

4.4.1.  Ukazatele rentability 

     Rentabilita jako výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu.[10] 

     Ukazatelé rentability představují míru efektivnosti vložených prostředků do 

podniku, které obecně definujeme jako poměr zisku a vložených prostředků. Tyto 

prostředky zastupují kapitál (vlastní, celkový) nebo tržby. Ukazatelé rentability by 

obecně měly narůstat ale míra růstu i jejich velikost jsou závislé na odvětví, cenách a 

dalších faktorech. Podle toho jaký typ kapitálu je použit, rozlišujeme tyto ukazatele: 

    □ Rentabilitu aktiv ( Return on assets, ROA ). 

    □ Rentabilitu vlastního kapitálu ( Return on Equity, ROE ). 

    □ Rentabilitu dlouhodobě investovaného kapitálu ( Return on Capital   

       Employed, ROCE ). 

     Rentabilita aktiv (ROA – Return on assets) – ukazatel ROA bývá považován za 

klíčové měřítko rentability. Poměřuje dosažený zisk s celkovými aktivy bez ohledu na 

zdroje, ze kterých byla tato aktiva financována. V praxi se používají modifikace 

ukazatelů rentability, které se liší podle toho, zda se pro výpočet použije zisk před 

úhradou úroků a daní EBIT, zisk před zdaněním EBT, zisk po zdanění EAT či zisk 

zvýšený o zdaněné úroky. Měřením ROA, vyjadřujeme celkovou efektivnost 

podniku,resp.produkční sílu. V případě zisku se do čitatele výše uvedeného 

ukazatele dosazuje většinou částka zisku před zdaněním a úroky placenými z cizího 

kapitálu. Je – li čitatel ukazatele definován jako součet zisku před zdaněním a úroků 

není vůbec podchycen efekt zdanění. Ukazatel v této podobě (nezdaněná rentabilita) 

informuje o tom, jaká by byla rentabilita podniku, kdyby neexistovala daň ze zisku. 

Nezdaněná rentabilita aktiv 

     Vzorec 4.6.  ROA = EBIT/aktiva x 100(%)  

Zdaněná rentabilita aktiv  

     Vzorec 4.7.  ROA = EAT + úroky (1 – t ) / aktiva x 100(%)  

Ve vzorci se uvádí sazba daně z příjmů – t 
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Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equ ity ) 

     Tento poměrový ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vloženého kapitálu a tedy 

i jejich zhodnocení zisku. Posuzují vytvořený zisk jako výdělek z investovaného 

kapitálu. Proto se rentabilita vlastního kapitálu stává klíčovým kritériem výnosnosti 

kapitálu. Zajímá především akcionáře ale neméně i vedení podniku, které zodpovídá 

za efektivní spravování majetku akcionářů. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu  je definován jako poměr zisku po zdanění a 

vlastního kapitálu: 

     Vzorec 4.8.  ROE = EAT / VK x 100(%)  

     Rentabilita vlastního kapitálu je ovlivňována výši čistého zisku ( po zdanění), dále 

pak vývojem vlastního kapitálu, který na rozdíl čistého zisku nepodléhá výrazným 

meziročním změnám. Pokud je vlastní kapitál velmi nízký, pak rentabilita nabývá 

vysokých hodnot. Stejně tak podnik, který je ve ztrátě a má záporný vlastní kapitál, 

výsledná rentabilita nabývá kladných hodnot, což nedává žádný smysl. To znamená, 

že ukazatel rentability ztrácí v některých případech vypovídací schopnost. Pro 

investora je podstatné,aby ROE byl vyšší, než-li úroky, které by získal při jiné formě 

investování. Z těchto důvodů se uvažuje, že cena vlastního kapitálu placená formou 

dividend či podílu na zisku je vyšší než cena cizího kapitálu. Z toho vyplývá, že 

vlastní kapitál je dražší než vlastní. 

Kromě výše uvedených ukazatelů se používají další varianty ukazatelů rentability. 

Rentabilita tržeb  ( Return on Sales )  a rentabilita náklad ů. 

Rentabilita tržeb ( ROS – Return on Sales ) 

     Ukazatel zisku v poměru k tržbám  nebo i k výnosům ( ziskovost tržeb) vyjadřuje 

schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, resp.výnosů, kolik dokáže 

podnik vyprodukovat zisku v Kč na 1Kč tržeb. Nejčastěji se uvádí v procentním 

vyjádření). Ukazatel by měl být používán zejména pro mezipodnikové srovnání a 

srovnání  v čase. 

     Vzorec 4.9.  ROS = čistý zisk /tržby x 100(%)  
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Rentabilita náklad ů 

     Ukazatel rentability nákladů nám udává, kolik Kč čistého zisku podnik získá 

vložením 1Kč celkových nákladů. Je vhodné jej posuzovat v jednotlivých letech a 

sledovat jeho vývoj. Čím vyšší je ukazatel rentability nákladů, tím lépe jsou 

zhodnoceny vložené náklady do hospodářského procesu.[1] 

     Vzorec 4.10.  Rentabilita náklad ů = EAT / celkové náklady x 100(%)  

Rentabilita dlouhodob ě investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital 

Employed )  

     Ukazatel ROCE je méně častěji používaný ukazatel a je využíván 

k mezipodnikovému srovnávání. V čitateli zlomku jsou celkové výnosy investorů (pro 

vlastníky čistý zisk, pro věřitele úroky) a ve jmenovateli jsou dlouhodobé finanční 

prostředky podniku, tj. suma dlouhodobě investovaného kapitálu, jak akcionářů, tak 

věřitelů.[4]Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic. 

     Vzorec 4.11.  ROCE = EBIT / vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy x 100(%) 

 

4.4.2.  Ukazatele aktivity 

     Ukazatele aktivity umožňují vyjádřit, kvantifikovat a analyzovat, jak účinně a rychle 

podnik využívá svůj majetek. Aktivita je charakterizována hlavně rychlostí obratu 

celkového kapitálu , resp. obratem celkových aktiv. Vyjadřuje se poměrem tržeb 

(příp.výnosů) k celkovým aktivům. Jde o ukazatele počtu obratu a ukazatele doby 

obratu. 

●  Obrátka celkových aktiv  

     Ukazatel obratu celkových aktiv měří obrat neboli intenzitu využití veškerého 

majetku podniku. Znázorňuje, kolikrát se celková aktiva v podniku za sledované 

období (nejčastěji rok) obrátí. 

     Vzorec 4.12.  Obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva 
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●  Dobra obratu aktiv 

     Doba obratu aktiv vyjadřuje obrácenou hodnotu výše uvedeného ukazatele a to 

za jak dlouhou dobu dojde k obratu celkových aktiv  (majetku) ke ve vztahu k tržbám. 

     Vzorec 4.13.  Doba obratu aktiv (dny) = celková aktiva x 360 / tr žby  

Pozitivní je co nejkratší doba obratu. 

●  Doba obratu zásob 

     Doba obratu zásob je poměrem průměrného stavu zásob a průměrných denních 

tržeb resp. nákladů. Tento ukazatel nám říká, jak dlouho (ve dnech) jsou oběžná 

aktiva vázána ve formě zásob, neboli kolik dní trvá jedna obrátka.[5] 

     Vzorec 4.14.   

     Doba obratu zásob (dny) =  zásoby x 360 / pr ůměrné denní tržby  

     Obecně platí, čím vyšší je obrat a kratší doba obratu zásob, tím lépe. Hodnota 

doby obratu celkových zásob je však výslednicí mnoha protichůdných faktorů 

s ohledem na dobu obratu jednotlivých druhů zásob (materiálu, zboží, vlastní výroby 

a výrobků). 

●  Doba obratu pohledávek 

     Tento ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek. Tzn.za jak dlouho jsou 

průměrně placeny faktury. Průměr doby splatnosti pohledávek je porovnáván 

s běžnými platebními podmínkami, za jakých firma fakturuje své zboží. Ukazatel 

slouží i ke kontrole úvěrové politiky podniku. 

     Vzorec 4.15.  Doba obratu pohledávek (dny) = pohledávky x 360 / t ržby  

●  Doba obratu závazk ů 

     Ukazatel vypovídá o platební disciplíně odběratelů, slouží k  vyhodnocení inkasní 

politiky podniku. Ukazatel vypovídá, jakou rychlostí jsou plněny závazky firmy a 

charakterizuje platební disciplínu vůči obchodním partnerům. 

     Vzorec 4.16.  Doba obratu závazk ů (dny) = závazky x 360 / tržby  
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     Pro oba výše uvedené ukazatele dobu obratu závazků a dobu obratu pohledávek 

by měl v rámci zajištění solventnosti podniku platit vztah: 

Doba obratu pohledávek < doba obratu závazků 

 

4.4.3.  Ukazatele zadluženosti 

     Ukazatelé zadluženosti měří rozsah využívání cizích zdrojů ke krytí aktiv. 

Zadluženost sama o sobě není pouze negativní charakteristikou podniku. Ve zdravé, 

finančně zdravé firmě může její růst přispívat k celkové rentabilitě, a tím i k tržní 

hodnotě firmy. Obecně platí, že cena cizího kapitálu je závislá na době splatnosti 

úvěru a na stupni investorského rizika. Proto je výhodnější využívat krátkodobých 

cizích zdrojů než zdrojů dlouhodobého charakteru. Náklady na cizí kapitál představují 

obecně úrok, který musí podnik zaplatit k získání těchto zdrojů a náklady na vlastní 

kapitál jsou dividendy a výplaty podílů na zisku. Ukazatel pro hodnocení přiměřené 

zadluženosti:[6] 

 ●  Celková zadluženost 

     Vzorec 4.17. 

Ukazatel celkové zadluženosti = ( cizí kapitál / ce lková aktiva ) x 100(%)  

     Tento ukazatel bývá nazýván ukazatelem věřitelského rizika. Riziko věřitelů je 

úměrně rostoucí se zadlužeností firmy, protože věřitelé preferují nízkou zadluženost. 

Doporučená hodnota je v rozmezí 30 – 40%.[4] 

  ●  Dlouhodobá zadluženost 

     Vyjadřuje jaká část aktiv firmy je financována dlouhodobými dluhy. Mezi 

dlouhodobé cizí zdroje řadíme dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. 

Vzorec 4.18. 

Dlouhodobá zadluženost = (dlouhodobý cizí kapitál/c elková aktiva) x 100(%) 
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  ●  Běžná zadluženost 

     Poměřuje krátkodobé závazky k celkovým aktivům. Do krátkodobých závazků 

řadíme i běžné bankovní úvěry. 

Vzorec 4.19. 

     Běžná zadluženost  = ( krátkodobý cizí kapitál /celko vá aktiva) x 100(%) 

Vzorec 4.20. 

  Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu = (cizí ka pitál/vlastní kapitál) x 100(%) 

     Zadluženost vlastního kapitálu by se měla pohybovat přibližně v rozsahu od       

80 – 120 %. Pouze u stabilních firem s bezpečnými a stabilními příjmy. 

  ●  Ukazatel úrokového krytí 

     Tento ukazatel udává, kolikrát jsou úroky kryty výší provozního zisku. Obecně 

platí, že čím vyšší je úrokové krytí, tím je finanční situace lepší. 

     Vzorec 4.21.  Úrokové krytí = EBIT/úroky  

  ●  Ukazatel úrokového zatížení 

     Ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje, jakou část celkového efektu odčerpávají 

úroky.[3] 

     Vzorec 4.22.  Úrokové zatížení = (úroky /EBIT) x 100(%)  

     Pří nízké úrovni úrokového zatížení podniku je možný zvýšený podíl cizích zdrojů. 

Vše závisí na rentabilitě činnosti podniku, na podílu finančních zdrojů, které podnik 

získal např.vydáním dluhopisů, na úrokové sazbě apod. 

     Finanční riziko platební neschopnosti se měří kromě výše uvedených ukazatelů 

zadluženosti i prostřednictvím ukazatelů finanční stability. 
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4.4.4.  Ukazatele finan ční stability 

     Finanční stabilita je odolnost proti zhroucení financí podniku v důsledku úbytku 

cizích zdrojů.[5] 

     Vzorec 4.23.   

Podíl vlastního kapitálu na aktivech = (vlastní kap itál/celková aktiva) x 100(%) 

     Tento ukazatel bývá někdy označován jako koeficient samofinancování. 

Zvyšování tohoto ukazatele znamená upevňování finanční stability. Hodnota součtu 

ukazatelů zadluženosti a stability je rovna 100%. Oba ukazatele informují o finanční 

struktuře podniku. 

 ●  Finanční páka (Financial Leverage)- Majetkový koeficient 

     Jedná se o převrácený ukazatel míry samofinancování. Sděluje nám, kolikrát je 

majetek vlastníků zvětšen použitím cizích zdrojů. Finanční páka ovlivňuje jak riziko, 

tak výnosnost podniku.[4] 

     Vzorec 4.24.  Finanční páka = celková aktiva /vlastní kapitál  

 ●  Ukazatel krytí stálých aktiv 

     Vzorec 4.25.   

     Stupeň krytí stálých aktiv = dlouhodobý kapitál /stálá ak tiva x 100(%)  

     Ukazatel poměřuje stálá aktiva firmy (dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý 

nehmotný majetek), která by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Čím větší hodnota 

obou ukazatelů, tím lepší je i finanční stabilita firmy. Stupeň krytí SA by měl 

dosahovat alespoň 100%. 

Následující ukazatele, pomocí nichž je hodnocena struktura majetku (aktiv) firmy: 

     Vzorec 4.26.  Podíl stálých aktiv = stálá aktiva/aktiva x 100(%)  

     Vzorec 4.27.  Podíl ob ěžných aktiv = ob ěžná aktiva/aktiva x 100(%)  

     Vzorec 4.28.  Podíl zásob = zásoby/aktiva x 100(%)  
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     Každá firma by měla usilovat o optimální finanční strukturu, tedy o nejvhodnější 

poměr vlastních a cizích zdrojů.[6] 

4.4.5.  Ukazatele likvidity  

     Likvidita vyjadřuje schopnost podniku dostát svým krátkodobým závazkům. 

Ukazatele likvidity vysvětlují vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 

V podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel) tím, co je nutno zaplatit 

(jmenovatel).[6] 

 ●  Ukazatel b ěžné likvidity (Curent ratio) 

     Vzorec 4.29.  Běžná likvidita = ob ěžná aktiva / krátkodobé závazky  

     Ukazatel běžné likvidity zobrazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky podniku. Její hodnota je závislá i na struktuře a na způsobu ocenění zásob 

podniku. To znamená, že část zásob již může být zastaralá a tudíž obtížně prodejná 

a ovlivňuje celkovou likviditu firmy. Přiměřená hodnota ukazatele běžné likvidity se 

pohybuje v rozmezí od 1,5 – 2,5 s ohledem na odvětví a příslušné podmínky 

podniku.[10] 

 ●  Pohotová likvidita (Quick Ratio) 

     Vzorec 4.30.   

     Pohotová likvidita = (ob ěžná aktiva – zásoby) /krátkodobé závazky  

     Při výpočtu ukazatele pohotové likvidity se poměřují jen tzv.pohotová oběžná 

aktiva ke krátkodobým závazkům. Z oběžných aktiv se vyloučí zásoby (v čitateli) a 

ponechávají se pouze peněžní prostředky, krátkodobé cenné papíry, peníze na 

bankovních účtech a krátkodobé pohledávky. Hodnota ukazatele by se měla 

pohybovat v rozmezí od 1,0 – 1,5. Je užitečné sledovat vývoj tohoto ukazatele 

v čase.[10] 

 ●  Okamžitá likvidita (Cash Ratio) 

     Vzorec 4.31. 

     Okamžitá likvidita = pohotové platební prost ředky / krátkodobé závazky 
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     Tento ukazatel je významný z krátkodobého hlediska a představuje těsné 

vymezení likvidity. Vstupují do ní pouze ty nejlikvidnější položky z rozvahy: peníze 

v hotovosti, šeky a peníze na účtech. Optimální hodnota tohoto ukazatele je mezi  

0,9 – 1,1. 

Ukazatele likvidity doplňují ukazatele na zjišťování struktury aktiv: 

●  Podíl pohledávek na OA  

     Vzorec 4.32.  Podíl pohledávek na OA = (pohledávky/ob ěžná aktiva) x 100(%)  

     V případě pravidelného splácení pohledávek od odběratelů je růst tohoto 

ukazatele pozitivní, naopak je – li větší množství pohledávek nedobytných nebo po 

delší lhůtě splatnosti, je lépe snižující se ukazatel, ovšem ne na úkor rostoucích 

zásob.  

●  Podíl zásob na OA  

     Vzorec 4.33.  Podíl zásob na OA = (zásoby/ob ěžná aktiva) x 100(%) 

     Jedná se o nejméně likvidní položku z těchto aktiv, a proto by poměr neměl být 

příliš vysoký. Hodnota ukazatele závisí na individuální potřebě podniku.[1] 
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5.  PRAKTICKÁ ČÁST 

     V praktické části mé bakalářské práce provedu vlastní finanční analýzu 

konkrétního podniku dle vybraných metod finanční analýzy uvedených v teoretické 

části. Finanční analýza firmy STARTRONIC  s.r.o. bude provedena na základě 

účetních výkazů za roky 2006 – 2008, které jsou součástí přílohy (použiji data 

běžného období netto).  Firma v roce 2007 přešla na hospodářský rok (účtovací 

období do 31.3.). Porovnání v tomto roce bude mírně zkreslené. Hodnoty uváděny 

v tabulkách a grafech budou v jednotkách 1 000 Kč. 

5.1.  Analýza vybraných položek rozvahy 

5.1.1.  Analýza aktiv 

 

AKTIVA 2006 2007 2008 

Celkem 12343 37061 77930 

Stálá   2561 4881 5950 

Oběžná 9629 31782 71153 

Ostatní 153 398 827 

                 Tab. 5.1. Přehled vývoje aktiv 

     Z tabulky 5.1. a následného grafu 5.1.  je zřejmé, že pro firmu Startronic mají 

stěžejní význam oběžná aktiva. Jejich podíl na celkových aktivech za sledované 

období nepoklesl pod 50%, přičemž v letech 2006 – 2008 tento podíl činí více než 

75%. Stálá aktiva zaujímají velmi zanedbatelnou část celkových aktiv. Mají rostoucí 

tendenci, avšak vzhledem k nárustu celkových aktiv je to nepatrné.  



 

  Graf 5.1. Struktura celkových aktiv

 

     Analýzy  jednoznačně ukazují, jak již bylo zmín

podíl na celkových aktivech, které vykazují za sledované období rostoucí trend. 

V roce 2008 už tvoří oběžná aktiva více jak 90% celkových aktiv a aktiva stálá jen 

necelých 8% celkových aktiv.To je ostatn

stoupající tendenci, která je však v
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                   Tab. 5.2. Vertikální analýza aktiv
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Struktura celkových aktiv 

ě ukazují, jak již bylo zmíněno, že oběžná aktiva mají velký 

podíl na celkových aktivech, které vykazují za sledované období rostoucí trend. 

ěžná aktiva více jak 90% celkových aktiv a aktiva stálá jen 

elkových aktiv.To je ostatně patrné i z  grafu 5.1., kde stálá aktiva mají 

stoupající tendenci, která je však v celkovém objemu zanedbatelná.  
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Položka 2006 2007 
Rozdíl v 
tis. K č 

Rozdíl v 
% 2008 

Rozdíl v 
tis. K č 

Rozdíl v 
% 

Aktiva celkem 12 343 37 061 24 718 200,26 77 930 40 869 110,27 

Dlouhodobý majetek 2 561 4 881 2 320 90,59 5 950 1 060 21,90 

Oběžná aktiva 9 629 31 782 22 153 230,07 71 153 39 371 123,88 

Zásoby 0,00 8 323 8 323 0,00 162 -8 161 -98,05 

Krátkodobé pohledávky 5 630 6 250 620 11,01 47 824 41 574 665,17 

Krátkodobý finan ční majetek 3 999 17 209 13 210 330,33 23 167 5 958 34,62 

Ostatní aktiva 153 398 245 160,13 827 429 107,79 
Tab. 5.3. Horizontální analýza vybraných aktiv 

 

     Při rozboru horizontální analýzy vybraných aktiv je zřejmé, že největší podíl zde 

tvoří krátkodobé pohledávky a finanční majetek.  

     Z důvodu dobrých dodavatelských vztahů nemá firma potřebu mít větší zásoby, 

jelikož je schopna vše provádět dodavatelským způsobem.  

     Celkové analýzy (rozvahy a výkazu zisku a ztráty), jak horizontální tak vertikální , 

jsou uvedeny v příloze této diplomové práce.  

     V tabulce 5.3.  máme rozdělená  stálá  aktiva, odkud je patrné, že podnik rozšiřuje 

i dlouhodobý majetek, ale jeho podíl vůči oběžným aktivům je nicméně v celkové 

struktuře rozvahy zanedbatelný. 

     Mezi roky 2006-2007 je možné vidět procentuální kolísání mezi zásobami a 

finančním majetkem. V roce 2007 podnik zaznamenal velký nárust finančního 

majetku a zásob. Navýšení zásob se v  tomto roce  projevilo z důvodu odřeknutí 

zakázky ke konci účtovacího období. Tento jev neměl pro podnik pozitivní efekt, 

neboť musel vynaložit další finanční prostředky pro uskladnění těchto zásob. V roce 

2008 začala realizovat poměrně velkou zakázku pro podnik Arcelor Mittal a.s. To se 

projevilo značným poklesem zásob, ale zároveň se zvýšily krátkodobé pohledávky. 

Toto zvýšení bylo zapříčiněno velmi dlouhou dobou splatnosti vystavených faktur pro 

podnik Arcelor Mittal a.s. Ta se pohybovala okolo 120 dnů. V  letech 2006-2008 

dochází k postupnému navyšování finančního majetku. 

 

 



 

5.1.2.  Analýza pasiv 

 

PASIVA 

Celkem 

Vlastní kapitál 

Cizí zdroje 

Ostatní pasiva 

                   Tab. 5.4. Přehled vývoje pasiv

 

     Z tabulky 5.4.  je zřejmé, že v

zdroje. V roce 2008 jsou výrazná ostatní pasiva, která vznikla vystavením faktury 

Ostravským opravnám a strojírnám v

však byly dokončovány až v

 

 

   Graf 5.2. Struktura celkových pasiv
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 2006 2007 2008
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vývoje pasiv 

ejmé, že v kapitálové struktuře firmy mají hlavní postave

2008 jsou výrazná ostatní pasiva, která vznikla vystavením faktury 

Ostravským opravnám a strojírnám v celkové hodnotě za práce k

ovány až v následujícím období. 
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Vlastní kapitál Cizí zdroje Ostatní pasiva

2008 
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12897 
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e firmy mají hlavní postavení cizí 

2008 jsou výrazná ostatní pasiva, která vznikla vystavením faktury 

 za práce k 31.3. Tyto práce 

 

rok 2008
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 2006 2007 2008 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 

Vlastní pasiva -46,21% 1,69% 16,55% 

Cizí zdroje 145,73% 98,24% 40,40% 

Ostatní pasiva 0,48% 0,07% 43,05% 

                   Tab. 5.5. Vertikální analýza pasiv 

 

Položka 2006 2007 
Rozdíl v 
tis. K č 

Rozdíl v 
% 2008 

Rozdíl v 
tis. K č 

Rozdíl v 
% 

Pasiva celkem 12 343 37 061 24 718 200,26 77 930 40 869 110,27 

Vlastní kapitál -5 704 629 6 333 -111,03 12 897 12 268 1 950,40 

Základní kapitál 100 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 

RF, nedělitelné fondy 0,00 4 146 0,00 0,00 4 146 0,00 0,00 

Výsledek hosp. min. let 2 038 2 355 317 15,55 8 688 6 333 268,92 

Nerozd ělený zisk min. let  -10 267 -9 950 317 -3,09 -3 617 6 333 -63,65 

Výsledek b ěž. účet. období  317 6 333 6 016 1 897,79 12 268 5 935 93,72 

Cizí zdroje 17 987 36 410 18 423 102,42 31 484 -4 926 -13,53 

Rezervy 0,00 2 000 2 000 0,00 6 500 4 500 225 

Krátkodobé závazky 17 987 34 410 16 423 91,30 24 984 -9 426 -27,39 

Ostatní pasiva 60 22 -38 -63,33 33 549 33 527 152 395,45 
Tab. 5.6. Horizontální analýza pasiv 

                 

     Firmě se od r. 2006 začalo dařit lépe, úspěšně snižovala nepříznivý hospodářský 

výsledek z minulých let. Hlavní položku cizích zdrojů tvoří krátkodobé závazky. Mezi 

roky 2006-2007 byl nárůst krátkodobých závazků téměř stoprocentní. Největší nárůst 

u krátkodobých závazků tvoří položka závazky z obchodních vztahů. Vzhledem k její 

rostoucí tendenci lze usuzovat na skutečnost, že dochází k nárůstu realizovaných 

zakázek. Lze konstatovat, že ke strategii, kterou firma uplatňuje, to není negativní 

jev, ale naopak pozitivní. Při větším rozsahu zakázek využívá služeb subdodavatelů. 

Podnik si udržuje menší počet kmenových zaměstnanců, tudíž při nedostatku 

zakázek nemusí vynakládat tak velké mzdové prostředky. 

5.2.  Analýza vybraných položek výkazu zisku a ztrá ty 

     Výkaz zisku a ztráty lze v základě rozdělit na tři části, kde postupně zjišťujeme 

výsledek hospodaření provozní, finanční a mimořádný. Smyslem je na základě 

porovnání nákladů a výnosů zjistit výsledek hospodaření. 



 

 

Provozní výsledek hospoda

Finanční výsledek hospoda

Mimo řádný výsledek hospoda

Výsledek hospoda ření př

    Tab. 5.7. Porovnání výsledku hospoda

     Jak je možné vidět v tabulce p

firma strmě šplhá nahoru. 

v roce 2008 již tento zisk má hodnotu 16

ilustrována v následujícím grafu 5.3

     Vertikální a horizontální analýza výkazu zisku a ztráty se nachází v

bakalářské práce. 

      Graf 5.3. Výsledky hospodaření

       Tab. 5.8. Porovnání tržeb, náklad
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     Hlavní výnosovou položkou pro firmu Statronic s.r.o. zabývající se stavební 

činností jsou tržby za prodej vlastních služeb.

a  přidanou hodnotu a snižující se výkonovou spot

dostává do stále lepších výsledk

spotřeba téměř rovna výkon

k dosaženým výkonům, což

  Graf 5.4. Porovnání tržeb, náklad

 

5.3.  Analýza rozdílových ukazatel

     Analýza rozdílových ukazatel

zadluženosti. 

 

5.3.1.  Čistý pracovní kapitál

 

Ukazatel 

ČPK = oběžná aktiva - krátkodobé závazky 
 

  Tab. 5.9. Vývoj čistého pracovního kapitálu
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Hlavní výnosovou položkou pro firmu Statronic s.r.o. zabývající se stavební 

tržby za prodej vlastních služeb. Z grafu 5.4. je vidět nar

idanou hodnotu a snižující se výkonovou spotřebu, čímž se dostává firma

dostává do stále lepších výsledků hospodaření . Jestliže v roce 200

výkonům, v roce 2008 tato výkonová spotřeba byl

m, což opět přehledně ilustruje graf 5.4. 
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  Graf 5.5. Vývoj čistého pracovního kapitálu
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5.4.1.  Analýza ukazatel ů rentability

     Tento ukazatel nás informuje 

kapitálem.  

Ukazatel v %   
ROA nezd aněné
ROE 
ROS 
ROCE 

                Tab. 5.10. Ukazatele rentability

                  

 

  Graf 5.6. Ukazatele rentability 

 

     Z grafu a tabulky je možno vysledovat,
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ů rentability  

Tento ukazatel nás informuje o efektu, kterého bylo dosaženo vloženým 
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5.10. Ukazatele rentability 
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hodnocené firmy prakticky žádnou vypovídací hodnotu, protože podíl vlastního 

kapitálu na celkových pasivech je zanedbatelný, jak již bylo zmi
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kazatel rentability celkových aktiv. 
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5.4.2.  Analýza ukazatel ů likvidity  

 

Ukazatel v % 2006 2007 2008 
Běžná likvidita 0,54 0,92 2,85 
Pohotová likvidita 0,54 0,68 2,84 
Okamžitá likvidita 0,22 0,50 0,93 

                Tab. 5.11. Ukazatele likvidity 

 

 

                  Graf 5.7. Vývoj ukazatelů likvidity  

 

     Dle tabulky a grafu můžeme vyčíst, že likvidita stoupala. Pohotová likvidita 

dosahovala optimální hranice již v roce 2006. Běžná a celková až v roce 2008, kde 

jak již dříve bylo zmiňováno, firma začala vykazovat zisk při snižování nákladů. 

Pokud budeme srovnávat firmu s průměrnými hodnotami, kterých dosahují 

ekonomické subjekty, podnikající v rámci stavebního průmyslu, nevede si firma 

špatně. 

 

 

rok 2006 rok 2007 rok 2008

Vývoj ukazatelů likvidity

Běžná likvidita Pohotová likvidita Okamžitá likvidita
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5.4.3.  Analýza ukazatel ů finan ční stability 

 

Ukazatel  2006 2007 2008 
Finanční páka -2,16 58,92 6,08 
Podíl SA/A % 20,74 13,20 7,63 
Podíl OA/A % 78,00 85,76 91,3 
Podíl zásob/A % 0,00 22,45 2,72 

                 Tab. 5.12. Ukazatele finanční stability 

 

      Výpočet ukazatelů finanční stability potvrzuje, že firma umí velmi dobře 

hospodařit s cizím kapitálem a je nutné pouze vysvětlit značný rozdíl mezi hodnotami 

v letech 2007 a 2008. Čísla zde snad ani nevypovídají úplně pravdivě, protože v roce 

2007 si firma prodloužila rok do 31.3.2008, což fakticky znamená, že přešla z roku 

kalendářního na rok hospodářský. Tento krok byl proveden po důkladném zvážení. V 

zimním období totiž stavební firmy zaznamenávají stagnaci, a proto je pro ně 

rentabilnější posuzovat časové období od dubna do března. Tím jsou výpočty 

zkreslené ale nicméně realita je taková, že v roce 2007 nastal hodnocené firmě 

klíčový zlom, kdy se jí začalo dařit, a obrátila výsledek hospodaření. 

 

5.5.  SWOT analýza 

     SWOT analýza, jako kvalitativní nástroj pro hodnocení situace podniku, nám nyní 

doplní číselné poznatky, které přinesla již předem realizovaná finanční analýza. 

Rozbor silných a slabých stránek (tzv. S – W analýza) ukáže, jak by měl dále 

pracovat management firmy, a rozbor příležitostí a hrozeb (tzv. O – T analýza), jaké 

předpokládané reakce vůči vnějšímu prostředí by mělo vedení firmy uskutečnit. 

Silné stránky 

• Stabilní vedení 

• Dobrá likvidita 

• Kvalita a rozsáhlá reference 
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• Dlouholeté zkušenosti 

• Vlastní mechanizace 

• Široké uplatnění 

Slabé stránky 

• Vysoké závazky 

• Nízká rentabilita 

• Závislost na subdodavatelích 

Příležitosti 

• Specializace na veřejné zakázky 

• Získání stěžejní zakázky 

• Specializace na dokončovací práce a rekonstrukce 

Hrozby 

• Příliv konkurence ze zahraničí 

• Substituční produkty 

• Nedostatek zaměstnanců 
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6.  ZÁVĚR 

     Tématem mé bakalářské práce bylo posouzení finanční výkonnosti firmy 

Startronic.s.r.o. Tuto práci jsem v podstatě rozdělila do dvou částí, a to teoretické a 

praktické. V první části jsem uvedla teoreticko-metodologická východiska finanční 

analýzy a také jsem charakterizovala popisovaný ekonomický subjekt. V části druhé 

jsem pak teoretické poznatky aplikovala v praxi a to, na základě zdrojů finanční 

analýzy, které mi byly poskytnuty managementem firmy. 

     V teoretické části jsem nejprve charakterizovala podstatné zdroje informací pro 

finanční analýzu, z nichž byly čerpány položky pro výpočet jednotlivých 

ekonomických ukazatelů. Také jsem definovala uživatele finanční analýzy a následně 

byly popsány metodické nástroje finanční analýzy. 

     Dále jsem se věnovala představení analyzované firmy. Nejprve jsem podnik 

představila, shrnula její historii a popsala činnosti, jimiž se zabývá. 

     Stěžejní složkou bakalářské práce byla aplikační část, v níž jsem ekonomické 

údaje firmy podrobila analýze stavových (absolutních ukazatelů), dále analýze 

rozdílových a poměrových ukazatelů – rentability, likvidity a zadluženosti. Všechny 

výsledné hodnoty byly tabulkově i graficky srovnané v čase.  

     Pro potvrzení závěru finanční analýzy a konkretizaci doporučení byla ještě 

aplikována SWOT analýza. 

     Na základě všech poznatků lze stanovit následující doporučení pro budoucí rozvoj 

firmy. 

• zvýšit podíl dlouhodobého kapitálu 

• získat další velkou zakázku, která by firmu v období finanční krize podržela 

• důsledně kontrolovat závazky, aby nedošlo k prodlení k platbám 

• zajistit splatnost pohledávek v termínu 

     Celkově lze konstatovat, že firma Startronic s.r.o. v současné době hospodaří 

dobře, její výkonnost je vysoká a její strategické záměry jsou úspěšné. Firma počítá 

s tím, že pokud zůstane u strategie financování, kterou aktuálně provádí, její 

výkonnost by mohla dále růst. Nicméně, v souvisloti s rizikovostí, která je spojena 
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s touto strukturou financování, by měla být firma ostražitá, aby jí nepoklesla likvidita a 

měla trvale dostatek finančních prostředků v době splatnosti svých závazků. 
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A  aktiva 

BÚO  běžné účetní období 

CKdl cizí kapitál dlouhodobý 

CKkr cizí kapitál krátkodobý 

CZ  cizí zdroje 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

ČPP čisté pohotové prostředky 

ČPM čistý peněžní majetek 

ČR Česká republika 

ČSN česká státní norma 

DFM dlouhodobý finanční majetek 
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DHN dlouhodobý nehmotný majetek 

DM  dlouhodobý majetek 

EAT  zisk po zdanění 
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Kdl dlouhodobý kapitál 

OA  oběžná aktiva 
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47 
 

Prohlášení o využití výsledk ů bakalá řské práce 

 

Prohlašuji, že 

- jsem byl seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 
a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo; 
- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠBTUO) 
má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 
3); 
- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována 
v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 
práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 
v informačním systému VŠB-TUO; 
- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 
- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 
 

 

 

V Ostravě dne 2.7.2010 

 

                                                                                           ………………………….. 

                                                                                                   Simona Žáková 

 

 

Adresa trvalého pobytu studentky: 

Gerasimovova 4 

Ostrava - Zábřeh 

 



48 
 

Přílohy 

 

Příloha č. 1: Rozvaha 2006 

Příloha č. 2: Rozvaha 2007 

Příloha č. 3: Rozvaha 2008 

Příloha č. 4: VZZ 2006 

Příloha č. 5: VZZ 2007 

Příloha č. 6: VZZ 2008 

Příloha č. 7: Horizontální analýza VZZ 

Příloha č. 8: Horizontální analýza Rozvahy 

Příloha č. 9: Vertikální analýza VZZ 

Příloha č. 10: Vertikální analýza Rozvahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

                                           

  

 


