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1 Úvod 

Finanční analýza je významným nástrojem finančního řízení a plánovaní. Hlavním 

úkolem finanční analýzy je poskytnout uživatelům analýzy kompletní a důvěryhodné 

zhodnocení finanční a ekonomické situace společnosti.  Dále umožňuje na základě 

zhodnocení srovnání s aktuální konkurencí na trhu. V dnešní době je pro společnosti velmi 

obtížné si udržet stabilní postavení na trhu. Zhodnocení je uskutečňováno za použití 

specifických metod a postupů finanční analýzy. 

Finanční analýza hodnotí situaci společnosti nejen z pohledu minulosti a současnosti. 

Napomáhá předvídat budoucí vývoj finanční situace, což může vést k případnému odhalení 

poruch ve finančním hospodaření společnosti, což dává společnosti signál k uskutečnění 

potřebných opatření. Dalším významnou oblastí, kde se finanční analýza uplatňuje 

je hodnocení výkonnosti společností pro potřeby např. strategického rozhodování 

odpovědných osob, kdy mají rozhodovat o poskytování úvěrů, o případných akvizicích apod.  

Cílem bakalářské práce je praktická aplikace finanční analýzy, která v daném případě 

bude sloužit jako prvotní metoda výběru společností, jejichž majitelé by mohli být následně 

osloveni s nabídkou odkoupení nebo pro kapitálový vstup do společnosti. Ve své bakalářské 

práci budu řešit hypotetický úkol, ve kterém jako analytik provedu vstupní finanční analýzu a 

následné zhodnocení pěti společností se shodným oborem své činnosti a právní formou. 

Všechny společnosti se zabývají činností ochrany osob a majetku a jedná se o společnosti 

s ručením omezeným. Sídla společností jsou rozdílná v rámci České republiky. Při aplikaci 

finanční analýzy se zaměřujeme především na analýzu poměrových ukazatelů. Na tuto 

vstupní analýzu by měla následovat strategická analýza vybraných společností, tj. analýza 

zkoumající jejich tržní postavení, a zda budou vyhovovat záměrům potenciálního kupujícího. 

Koupit společnost znamená investovat kapitál do různorodých smysluplně 

uspořádaných hmotných a nehmotných aktiv, dále oběžných případně finančních aktiv 

a s chodem podniku souvisejících cizích pasiv. Mohou existovat tři hlavní ekonomické 

příčiny volby investice do jiných společností obdobného zaměření: nahradit stárnoucí aktiva, 

aby mohlo být dosahováno stejného objemu služeb (výroby) jako v minulosti; zvýšit kapacitu 

produkce služeb, (výroby); zlepšit produktivitu a snížit náklady. V úvahu přicházejí i jiné 

příčiny jako odstranění konkurence, získání nehmotných aktiv cílové společnosti, převzít 

systémy řízení a procesů poskytování služeb apod. 
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Pro prvotní selekci výběrového souboru oslovených společnosti byla zvolena finanční 

analýza cestou prostého porovnání poměrových ukazatelů, které byly mnou zpracovány 

za posledně známý kalendářní rok podnikání. Druhou fází hodnocení by pak měla následovat 

již zmíněná strategická analýza, tj. odhad velikosti relevantního trhu; analýza atraktivity trhu; 

odhad vývoje trhu; analýza konkurenční síly; hodnocení perspektivnosti podniku; prognóza 

tržeb. Tuto druhou etapu považuji za důležitější před finanční analýzou, jelikož ve spojení 

s historickou finanční analýzou poskytují více informací o možném budoucím vývoji 

oslovených subjektů. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol s dalšími podkapitolami. První 

kapitolu tvoří úvod. Druhá kapitola, teoretická část je podkladem pro praktickou část, čerpá 

z odborné literatury a obsahuje teoretické informace týkající se předmětu, úkolu, historie a 

významu finanční analýzy, jejich informačních zdrojů, konkrétních metod a postupů.  

Ve třetí části bakalářské práce je zachycena charakteristika, tedy základní informace 

mnou vybraných společností SECURITY INVESTMENT s.r.o. (dále jen „Security 

Investment“), SECURITY MONIT s.r.o. (dále jen „Security Monit“), Bezpečnostní agentura 

ZIROS (dále jen „Ziros“) a SECURITY GROUP - S.G., spol. s r.o. (dále jen „Security 

Group“).  Jsou zde uvedeny informace o jednotlivých společnostech, především jejich sídlo, 

právní forma, předmět činnosti, jednatelé, účetní výkazy a další potřebné informace. 

Čtvrtá, praktická část je věnovaná samotné aplikaci vstupní finanční analýzy. Zaměřuje 

se především na vyhotovení analýzy poměrových ukazatelů, mezi něž patří ukazatelé 

rentability, likvidity, aktivity, finanční stability a zadluženosti. Tyto ukazatele aplikujeme na 

údaje výše zmíněných společností. V této části práce nesmí chybět ekonomická interpretace 

zjištěných výsledku u jednotlivých ukazatelů a určení pořadí úspěšnosti u každého výsledku 

pro snadnější orientaci. Dále je v této části práce aplikována horizontální a vertikální analýza 

rozvahy v rozdělení na analýzu aktiv a pasiv každé ze tří společností. Pro názornost a 

přehlednost jsou informace uspořádány v tabulkách a součástí jsou grafy a komentáře 

k získaným údajům.  

Pátou kapitolu tvoří závěr bakalářské práce, kde nalezneme shrnutí a ekonomickou 

interpretaci hodnot, jež plynou z aplikace vstupní finanční analýzy a následné komplexní 

zhodnocení výsledků práce. Na závěr také nesmí chybět hlavní cíl této práce, jímž je určení 

pořadí společností na základě vyhodnocení výsledků za účelem investování do nejlépe 
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hodnocené společnosti potencionálním investorem. Při zpracování své práce vycházím 

z finančních výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty, přílohy k rozvaze za sledované období a 

internetových stránek konkrétních společností. 
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2 Teorie finanční analýzy 

Tato část tvoří podklad pro praktickou část, obsahuje teoretické informace finanční 

analýzy, jakými jsou podrobné definice, předmět a význam jednotlivých pojmů. Popisuje 

základní pojmy, jakými jsou informační zdroje, které tvoří rozvaha a výkaz zisku a ztráty, 

uživatele finanční analýzy s rozdělením na externí a interní a především konkrétní vysvětlení 

jednotlivých poměrových ukazatelů likvidity, rentability, aktivity i zadluženosti s uvedením 

vzorců výpočtu a význam výsledných hodnot. 

2.1 Kritéria výběru společností 

V návaznosti na výše uvedené zadání byly vybrány společnosti ze stejného oboru, tj. 

společnosti podnikající v oboru ochrany osob a majetku. Dalšími podmínkami bylo, aby měly 

všechny shodnou právní formu, tj. společnost s ručením omezeným, a sídla společností se 

měla nacházet na území České republiky. Jako hlavní kriterium jsem zvolila: výši základního 

kapitálu, a to v rozmezí od 100 – 500 tisíc korun a vlastní kapitál do výše 15 milionů korun. 

Další neméně důležitá kritéria jako je velikost obratu, výše zisku, velikost bilanční sumy, pro 

tento prvotní výběr nebyla aplikována.  

2.2 Charakteristika finanční analýzy 

Existuje mnoho definic pro finanční analýzu. Většinou bývá finanční analýza 

považována za nejčastější metodu hodnotící finanční hospodaření podniku a to nejen 

z pohledu do minulosti. Finanční analýza může odhalit pozitivní, ale také negativní faktory, 

ovlivňující hospodaření a tím zabránit počínajícím problémům v budoucím vývoji 

společnosti. Cílem finanční analýzy je získat informace, jež nám umožňují dospět k určitým 

závěrům ohledně finanční situace a hospodaření společnosti. Tyto informace jsou podkladem 

pro management podniku, jeho plánování a rozhodování. Autor Zdeněk Sid Blaha definuje 

finanční analýzu takovým způsobem: 

„Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví, identifikovat 

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

kterých by firma mohla stavět.“ Blaha a Jindřichovská (2006, s. 51). 
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2.3 Historie finanční analýzy 

Hledáme-li vznik finanční analýzy, dopracujeme se k výsledku, že finanční analýza se 

datuje od doby, kdy byly vynalezeny samotné peníze s ohledem na to, že byly používány 

metody a techniky přiměřené dané době. Proto nelze srovnávat finanční analýzu středověkých 

obchodníků s analýzami prováděných v dnešní době za využití výkonných počítačů a dalších 

vymožeností, jež nám naše doba nabízí. 

Moderní metody finanční analýzy pocházejí ze Spojených států datovány ke konci 19. 

století, kde bylo aplikováno nejvíce jednotlivých metod a sepsáno velké množství 

teoretických prací, které se věnovaly právě tématu finanční analýzy. Publikace, jež jsou u nás 

dostupné, jsou výrazně ovlivněny autory z anglosaské oblasti. Ve Spojených státech také 

došlo k prvnímu sestavení oborových přehledů, které vycházely z účetních dat (rozvahy a 

výsledovky). Odvětvové přehledy sloužily a i nadále slouží ke srovnávání jednotlivých 

podniků na trhu. 

Finanční analýza byla ze začátku zaměřena pouze na sledování změn absolutních 

účetních ukazatelů. Po první světové válce byly účetní výkazy sledovány za účelem 

hodnocení schopnosti splácet úvěry a postupem času byla věnována pozornost problematice 

týkající se rentability, likvidity a hospodárnosti. K tomuto rozvoji docházelo v průběhu Velké 

hospodářské krize. K dalšímu rozvoji docházelo po druhé světové válce, kdy byla brána 

v úvahu i výkonnost společnosti. V současnosti je největší důraz kladen na to, aby finanční 

analýza komplexně zobrazovala ekonomickou situaci podniku. 

Název „finanční analýza“ pochází z anglického výrazu „Financial Analysis“. Používá se 

také pojem „bilanční analýza“ z německého slova „Bilanzanalyse“, který je typický pro území 

Evropy a německy mluvící země. Prof. Dr. Josef Pazourek je prvním českým autorem, který 

se touto problematikou zabýval a roku 1906 vydal knihu s názvem „Bilance akciových 

společností“. Angloamerický pojem „finanční analýza“ se ujal v českých zemích po druhé 

světové válce, především po roce 1989. (Mrkvička, 1997) 

2.4 Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza poskytuje informace pro široký okruh lidí, jež přichází s podnikem do 

styku. Výsledné informace finanční analýzy jsou předmětem zájmu velkého počtu subjektů se 

specifickými zájmy, které se dělí na externí a interní uživatele.  
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Stát a jeho orgány 

Stát užívá informace finanční analýzy pro potřeby vypracování statistických průzkumů, 

při rozdělování finančních prostředků (dotace, subvence, atd.) dále pro kontrolu plnění 

daňové povinnosti a také pro kontrolu podniků se státní majetkovou účastí. Může se jednat i o 

kontrolu podniků, které získali či mají možnost získat státní zakázku. 

Investoři 

Investoři jsou primárními uživateli informací finanční analýzy a jedná se buď o 

akcionáře, nebo vlastníky, kteří poskytují společnosti kapitál. Informace využívají pro 

rozhodování související s investicemi, jež chtějí do podniku vložit s ohledem na riziko 

vložené investice. Dalším důvodem proč investoři využívají informace z finanční analýzy je 

kontrola vůči managementu. Zajímají se, jakým způsobem nakládají s vloženým kapitálem 

(to platí především pro akciové společnosti), likviditu, stabilitu a výši dosaženého zisku. 

Banky a jiní věřitelé 

Pro banky a jiné věřitelé jsou informace finanční analýzy důležité například v situaci, 

kdy žádá podnik o úvěr nebo se již o dlužníka jedná. Banky musejí být obeznámeny 

s finančním stavem podniku pro rozhodování, zda subjektu úvěr poskytnou případně za 

jakých podmínek. Jedná se tedy o zjišťování a posuzování bonity dlužníka. K tomu je 

potřeba znát informace o finančním hospodaření, ziskovosti, rentabilitě, solventnosti, apod. 

Obchodní partneři 

Obchodními partnery jsou myšleni dodavatelé a odběratelé, kteří však mají odlišné 

zájmy při požadavku na informace finanční analýzy. 

Dodavatelé požadují informace týkající se schopnosti podniku hradit své splatné 

závazky, jejich solventnost, likviditu a zadluženost podniku a to především z krátkodobého 

hlediska. Z dlouhodobého hlediska mají zájem o informace vypovídající o stabilitě finančních 

vztahů účetní jednotky v dlouhém časovém horizontu. 

Odběratelé se zaměřují na informace týkající se dodavatelů. Důležitá je pro ně 

především schopnost plnit své závazky, aby nebyla ohrožena jejich vlastní výroba a chod 

celého podniku jako celku 

Manažeři 

Podnikový management společnosti využívá informace finančního účetnictví, které jsou 

podkladem pro dlouhodobé operativní i strategické řízení podniku. Tyto informace 

managementu napomáhají získat reálný obraz o skutečném finančním stavu podniku, který je 
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nezbytný pro uskutečňování správných a především kvalitních rozhodnutí při každodenní 

práci manažerů. Informace vyplývající z finanční analýzy zároveň tvoří zpětnou vazbu mezi 

rozhodnutím a realizací. 

Zaměstnanci 

Z celkové nejistoty, která je způsobena nestálostí a nestabilitou zaměstnání a především 

vysokou nezaměstnanosti, mají zaměstnanci pochopitelně přirozený zájem o informace 

týkající se finanční situace podniku, prosperitě a jeho stabilitě. Tyto informace ovlivňují 

jistotu zaměstnání, mzdové a sociální podmínky a motivaci zaměstnanců k lepší pracovní 

výkonnosti. 

Konkurenti 

Tito uživatelé shromažďují informace o podobných podnicích nebo o celém odvětví a 

vzájemným porovnáním s vlastními dosaženými výsledky tak sledují svou konkurenci na 

trhu. Konkurenti se zajímají o informace týkající se především rentability, ziskové marže, 

cenové politiky, investiční aktivity, výši zásob včetně obratovosti, atp. Podnik nemá 

povinnost tyto údaje konkurenci poskytovat, avšak pokud společnost neposkytne informace 

o finančním stavu a doplňujících informací, vstupuje na trh automaticky s horší pozicí. 

 

Další uživatelé 

Výše popsány subjekty nejsou kompletním výčtem uživatelů informací finanční 

analýzy. S těmito informacemi dále pracují analytici, daňový poradci, soudní znalci při 

oceňování podniku, burzovní makléři, univerzity, novináři, média a další. 

2.5 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Nejdůležitějšími výstupy z účetnictví každé účetní jednotky jsou rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty a přehled o peněžních tocích. Jedná se o velmi důležité a v praxi často využívané 

informace, kterým každý podnik musí průběžně věnovat pozornost. Tyto údaje tvoří základ 

pro hodnocení vlastní finanční situace každého podniku prostřednictvím aplikace finanční 

analýzy. 

 Sestavení výkazů musí být v souladu s platnými principy pro sestavování výkazů. Mezi 

společné principy patří např. sestavování výkazů v peněžních jednotkách české měny (tj. 

v Kč) nebo podmínka, kdy jednotlivé položky se vykazují v celých tisících korunách. Účetní 

jednotky, jejichž aktiva dosahují částky deset miliard a vyšší, mohou uvádět jednotlivé 
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položky v celých milionech korun. Tato skutečnost musí být uvedena ve všech částech účetní 

závěrky. 

2.5.1 Rozvaha 

Rozvaha je statický výkaz, který zachycuje stav majetku podniku v peněžním vyjádření 

vždy k určitému datu. Z této informace vyplývá, že se jedná o ukazatel stavový. Tvoří 

významnou součást roční účetní uzávěrky a patří mezi povinný účetní výkaz. Může být 

sestavována v různých okamžicích. Existuje rozvaha zahajovací při vzniku podniku, 

počáteční rozvaha, konečná rozvaha nebo rozvaha mimořádná. Musí mít určitou strukturu, 

která má být sestavena buď v horizontální, nebo vertikální podobě. Z těchto dvou předešlých 

možností se jeví jako více přijatelná horizontální podoba, pro kterou je typické využití dvou 

sloupců. Levý sloupec pro aktiva a pravý sloupec pro pasiva. Musí být splněna základní 

bilanční rovnice, což znamená, součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Pro grafické 

znázornění výše zmiňovaných termínů je zde uveden obrázek č. 2.1. 

Tab.  2.1 Struktura rozvahy 

 
Zdroj: OTRUSINOVÁ, Milana a Dana KUBÍČKOVÁ. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek: 

po novele zákona o účetnictví. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. 178 s.  ISBN 978-80-7400-342-4. Str. 90, 

upraveno. 

 

Z informací, které nám rozvaha poskytuje, jsme schopni vyčíst majetkovou strukturu 

společnosti, u jednotlivých majetků zjistit jejich ocenění a výši opotřebení. Dále dokážeme 

určit z jakých zdrojů, zda z vlastních nebo cizích, byl majetek financován. 

Aktiva podniku neboli majetek, představuje výši ekonomických zdrojů, kterými 

v daném okamžiku podnik disponuje. Položky v aktivech jsou uspořádány podle likvidity a 

jsou řazeny od nejméně likvidních po majetek nejlikvidnější. Aktiva členíme na dvě skupiny, 

Aktiva Pasiva

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál
Dlouhodobý nehmotný majetek Základní kapitál
Dlouhodobý hmotný majetek Kapitálové fondy
Finanční majetek Rezervní fond, nedělitelný a ostatní fondy ze zisku

Výsledek hospodaření z minulých let
Výsledek hospodaření běného účetního období

Oběžná aktiva Cizí zdroje (dluhy)
Zásoby Rezervy
Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé závazky
Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky
Krátkodobý finanční majetek Bankovní úvěry a výpomoci

Aktiva celkem Pasiva celkem
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jimiž jsou stálá aktiva a oběžná aktiva. Do stálých aktiv patří dlouhodobý hmotný majetek, 

dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý majetek finanční. Mezi oběžná aktiva řadíme 

zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a ceniny společnosti. 

Pasiva podniku jsou členěny z hlediska vlastnictví i z hlediska časového na vlastní 

kapitál a cizí kapitál. Vlastní kapitál představuje trvalé zdroje financování v podniku, oproti 

tomu cizí kapitál představuje dočasné zdroje financování. Mezi vlastní kapitál patří základní 

kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření z minulých let a výsledek 

hospodaření z běžného období. Cizí zdroje obsahují rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé 

závazky, bankovní úvěry a výpomoci. 

2.5.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka tvoří písemný přehled o výnosech, nákladech a 

výsledcích, kterých podnik dosáhl svou hospodářskou činností za určité období. Podává tedy 

informace o efektivnosti hospodaření podniku. Spolu s rozvahou je povinnou součástí účetní 

závěrky. Má danou strukturu (viz. Obrázek č. 3), která zajišťuje výbornou čitelnost a 

srozumitelnost všem uživatelům. Důležitým ukazatelem výkazu je především výsledek 

hospodaření, který je členěn na: 

 výsledek hospodaření provozní, 

 výsledek hospodaření z finančních operací, 

 výsledek hospodaření za běžnou činnost, 

 výsledek hospodaření mimořádný, 

 výsledek hospodaření za účetní období, 

 výsledek hospodaření před zdaněním. 

Základní rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty spočívá v časovém okamžiku 

sestavování výkazu. Rozvaha je sestavována k určitému dni, znázorňuje stavové veličiny, 

kdežto výkaz zisku a ztráty obsahuje veličiny tokové, které se vztahují k určitému časovému 

intervalu. 
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Tab.  2.2 Výkaz zisku a ztráty 

 
Zdroj: OTRUSINOVÁ, Milana a Dana KUBÍČKOVÁ. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek: 

po novele zákona o účetnictví. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. 178 s.  ISBN 978-80-7400-342-4. Str. 90, 

upraveno. 

2.5.3 Výkaz Cash flow 

Výkaz Cash flow česky označován také jako přehled o peněžních tocích má určitou 

strukturu, která je zobrazena na obrázku č. 3. Tento výkaz je také součástí účetní závěrky a 

poskytuje přehled o finanční situaci podniku za určité období. Zaměřuje se především na 

likviditu a solventnost, resp. platební schopnost podniku a její budoucí vývoj. Dále podává 

informace o financování z vlastních a cizích zdrojů a zobrazuje změny stavu peněžních 

prostředků podniku. (Janok, 1997) 

Peněžní toky sleduje ve čtyřech oblastech: 

 provozní činnost, 

 investiční činnost, 

 finanční činnost, 

 samofinancování. 

Investiční činnost poskytuje informace o stavu fixního majetku, nabytých akcií a 

dluhopisů. Finanční činnost tvoří dlouhodobé půjčky a vlastní kapitál získán emisí akcií, který 

je snížen o výplaty dividend. Samofinancování tvoří především odpisy. 

Náklady Výnosy

Náklady z činnosti Výnosy z činnosti

spotřeba materiálu z prodeje vlastních výkonů a zboží

prodané zboží, materiál z místních poplatků

daně a poplatky změna stavu zásob

osobní náklady aktivace vlastních výkonů a služeb

odpisy smluvní pokuty a penále

tvorba a zůčtování rezerv výnosy z prodeje majetku

zůstatková cena prodaného DM čerpání fondů

ostatní náklady ostatní výnosy z činnosti

Finanční náklady Finanční výnosy

prodané CP v účetní hodnotě výnosy z prodeje CP a podílů

nákladové úroky přijaté úroky

kurzové ztráty kurzové zisky

náklady z přecenění na reálnou hodnotu výnos z přecenění na reálnou hodnotu
ostatní finanční náklady ostatní finanční výnosy

Náklady celkem Výnosy celkem
Hospodářský výsledek - zisk Hospodářský výsledek - ztráta

Výkaz zisku a ztráty
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Informace pro sestavení přehledu o finančních tocích, na jejichž základně jsou 

sestavovány výsledky v jednotlivých dílčích částech, jsou čerpány z údajů výkazu zisku a 

ztráty, rozvahy, zůstatků účtů a dalších doplňujících informací. Doplňující informace potřebné 

pro sestavení výkazu mohou být úhrada ztráty, rozdělení zisku, změny základního kapitálu, 

čerpání fondů, apod. 

2.5.4 Příloha k účetní závěrce 

Forma přílohy k účetní závěrce není pevně stanovena. Může být sestavena jak popisným 

způsobem, tak i formou tabulek avšak takovým způsobem, aby byla zajištěna přehlednost a 

srozumitelnost informací. V příloze k účetní závěrce jsou obsaženy obecné informace o 

společnosti a doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Mezi obecné informace 

patří přesný název účetní jednotky, sídlo, identifikační číslo, právní forma, předmět činnosti a 

účel vzniku. Doplňující informace mohou být údaje o zakladatelích, vkladech do vlastního 

jmění, použité účetní metody, způsob oceňování a odepisování, způsob stanovení oprávek 

k majetku, způsob tvorby a výši opravných položek, způsob vypořádání výsledku hospodaření 

z předcházejících účetních období, doplňující a vysvětlující informace k položkám účetních 

výkazů. 

2.6 Analýza rozvahy 

Analýza rozvahy spadá do skupiny ukazatelů, které se nazývají absolutní. Absolutní 

ukazatelé se v praxi využívají především k analýze vývojových trendů. Existují dva základní 

druhy analýzy – vertikální analýza a horizontální analýza rozvahy. Za pomocí těchto analýz 

se provádí detailní rozbor účetního výkazu, který nabízí analytikovi snadnější nahlédnutí do 

konkrétního výkazu a jednodušší orientaci v hospodaření podniku. V rozvaze nalezneme 

velké množství informací, které nabízejí analytikovi možnost se o firmě dozvědět celou řadu 

důležitých údajů. Hlavním cílem analýzy je „získat věrný a poctivý obraz ve třech základních 

oblastech – o majetkové situaci podniku, o zdrojích financování a o finanční situaci podniku.“ 

Růčková (2010, str. 102) 

2.6.1 Horizontální analýza rozvahy 

Základem horizontální analýzy je zkoumání změn absolutních ukazatelů a jejich 

procentní změny v čase. Podmínkou pro realizaci analýzy jsou potřebné údaje rozvahy 
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týkající se jak běžného období, tak i údaje z předcházejících let nebo aspoň z minulého roku a 

zajistit srovnatelnost údajů v časové řadě. Požadavkem jsou tedy informace z rozvahy 

minimálně dvou po sobě jdoucích období, kde běžné období je „hodnota t“ a minulé období 

představuje „hodnota t-1“. Změny jsou vypočteny podle následujících početních vztahů
1
 

                                             (2.1) 

                  
                     

             
      (2.2) 

Protože se porovnání údajů rozvahy v čase provádí po řádcích, hovoříme o analýze 

horizontální. Výsledek by mohl být zkreslen nebo určitým způsobem ovlivněn náhodnými 

vlivy, které před aplikací analýzy by měly být vyloučeny. 

2.6.2 Vertikální analýza rozvahy 

„Cílem vertikálního rozboru je zjistit, jak se jednotlivé části podílely např. na celkové 

bilanční sumě a z hlediska časového zjištění pohybu v nastavení majetkového a finančního 

portfolia.“ Růčková (2010, str. 105) Při této analýze jsou položky rozvahy vyjádřeny jako 

procento z celkových aktiv, resp. celkových pasiv. Analýza je označována jako vertikální, 

protože pracuje s informacemi rozvahy v jednotlivých letech odshora dolů. Nevýhodou této 

analýzy je, že na změny pouze poukazuje, jejich příčiny nevysvětluje. 

2.7 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele patří mezi nejrozšířenější právě proto, že nám poskytují rychlou 

představu o základních finančních informacích daného podniku. Při výpočtu poměrových 

ukazatelů budeme vycházet z veřejně dostupných informací, konkrétně z účetních výkazů, 

kterými jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Pro rozvahu jsou charakteristické stavové 

informace k určitému dni, kdežto výkaz zisku a ztráty nám podává výsledky činnosti za určité 

období. Z hlediska zaměření rozdělíme a v následujících kapitolách jednotlivě rozebereme 

ukazatele:  

 likvidity, 

 rentability, 

                                                 
1
 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku, 1. vyd.. Praha: 

Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 
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 aktivity, 

 zadluženosti a finanční stability. 

2.7.1 Ukazatelé likvidity 

Každý podnik, který chce dostát svých závazků a pro zachování dobrého jména, musí 

být likvidní. Likvidita je podle Sedláčka (2005, s. 66) definována jako „Souhrn všech 

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

závazků.“ S likviditou je úzce spjata solventnost. Solventnost znamená pro podnik přeměnit 

likvidní prostředky na platební prostředky ve stanovené lhůtě a tím plnit své závazky. Pokud 

tento krok podnik splní ve stanovené lhůtě a platební prostředky druhé osobě, s níž má 

závazek, dodá včas, můžeme podnik označit za solventní. S tím narůstá také dobré jméno 

společnosti, z čehož vyplývá, že solventnost je nedílnou součástí likvidity. Obecně se likvidita 

dělí na podskupiny, jimiž jsou běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita. 

a) Běžná likvidita (%) 

V odborné literatuře je běžná likvidita označována jako likvidita 3. stupně. 

Zjednodušeně řečeno je běžná likvidita uváděna jako podíl oběžných aktiv a krátkodobých 

závazků. Oběžná aktiva tvoří krátkodobý finanční majetek, zásoby, krátkodobé pohledávky a 

ostatní aktiva. V krátkodobých závazcích jsou dále obsaženy krátkodobé bankovní úvěry a 

ostatní pasiva.    

                  
             

                  
            (2.3) 

Z výše uvedené rovnice (1) zjistíme, zda podnik je či není schopen dostát svých 

závazků. Vyjde-li hodnota výsledku v rozmezí 1,5 – 2,5 označujeme podnik za solventní. 

Výsledek této rovnice se odborně označuje jako ukazatel budoucí solventnosti podniku. 

(Otrusinová a Kubíčková, 2011) 

b) Pohotová likvidita (%) 

Na rozdíl od běžné likvidity se pohotová likvidita označuje jako likvidita 2. stupně. 

Oproti běžné likviditě, která zahrnuje veškerá oběžná aktiva, tak pohotová likvidita opomíjí 

položku zásoby. Z této informace vyplývá, že podíl oběžných aktiv bez zásob ku 

krátkodobým závazkům bude nabývat nižších hodnot, než je tomu v běžné likviditě za 

předpokladu, že podnik vlastní zásoby, v opačném případě bude pohotová likvidita dosahovat 

stejných hodnot jako likvidita běžná.  
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            (2.4) 

Hodnota výsledku z výše uvedeného vzorce (2) by měla nabývat hodnot v rozpětí 0,7-

1,5 resp. 70% - 150%.
 
Tato hodnota vyjadřuje vyrovnanost mezi krátkodobými pohledávkami 

a krátkodobými závazky. V prvé řadě je důležité tento výsledek zohledňovat dle jednotlivých 

sektorů podnikání. Tzn., že podnik, jehož předmětem činnosti je např. výroba a distribuce 

elektřiny má daleko lepší pohotovou likviditu než podnik v oblasti zemědělství z důvodu 

předvídatelnějšího a méně rizikovějšího sektoru podnikání. (Růčková. 2010) 

c) Okamžitá likvidita (%) 

Jedná se o likviditu 1. stupně, tudíž stanovuje nejužší rozpětí likvidity. Okamžitá 

likvidita je v odborné literatuře, často označována, jako likvidita peněžní. Pro upřesnění 

významu této likvidity vycházíme ze základu slova peněžní, což představuje okamžité 

peněžní prostředky podniku v podobě peněz v pokladně, na běžném účtu či ostatních 

bankovních účtech a v neposlední řadě také volně obchodovatelné cenné a papíry, šeky. 

Zkráceně lze vyjádřit tyto vstupy jako ekvivalenty hotovosti.    

                     
                  

                  
            (2.5) 

Podle vzorce (3) je optimální hodnota výsledku v rozmezí 0,1 - 0,7 resp. 10% - 70%, 

kdy výsledek 0,1 (10%) je často označován jako kritický bod. (Otrusinová a Kubíčková, 

2011) 

2.7.2 Ukazatelé rentability (%) 

Ukazatel rentability je obecný pojem, který vyjadřuje jak je podnik ve svém oboru 

výkonný, progresivní a jakým způsobem využívá všech svých i vedlejších dostupných 

prostředků za účelem dosažení zisku. Produktivita, což je nedílnou součástí úspěšného 

podniku za účelem zisku, se opírá o informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Obecně se ukazatelé rentability používají pro zjištění efektivnosti podniku v dané sféře 

činnosti za účelem přilákání potencionálních investorů, akcionářů a dalších subjektů na trhu. 

Rentabilita je vyjadřována poměrem zisku k částce vloženého kapitálu, avšak v literatuře a 

odborných pramenech se tento vztah může lišit.     
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            (2.6) 

Dále by bylo důležité uvést, že z výkazu zisku a ztráty můžeme vyčíst tři kategorie 

zisků. Jedná se o zisky EBIT, EAT, EBT. První kategorie EBIT znamená zisk pře odečtením 

úroků a daní a dle Růčkové (2010, s. 139) "odpovídá provoznímu výsledku hospodaření". Ve 

druhé kategorii pod zkratkou EAT je zisk po zdanění neboli čistý zisk. Jedná se o zisk k 

rozdělení (v podobě dividend prioritních i kmenových akcionářů) a zisk dále nerozdělený, 

který slouží k investicím do samotného podniku. Poslední ze tří nejdůležitějších zisků tvoří 

EBT, což je zisk před zdaněním, definován podle Růčkové (2010, s. 139) jako "provozní zisk 

již snížený nebo zvýšený o finanční nebo mimořádný výsledek hospodaření, od kterého ještě 

nebyly odečteny daně." 

Tab.. 2.3 Kategorie zisku 

Zisk Položka Zdroj Ř. 

EAT Zisk po zdanění (čistý zisk) 

= hospodářský výsledek za účetní období 

 

VZZ 

 

60 

 

 

EBT 

+ daň z příjmu z mimořádné činnost 

+ daň z příjmů za běžnou činnost 

Zisk před zdaněním 

VZZ 

VZZ 

 

55 

49 

 

EBIT 

+ nákladové úroky 

Zisk před zdaněním a úroky (z veškeré činnosti) 

VZZ 43 

Zdroj: SYNEK, Miroslav. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2009 301 

s. ISBN 978-80-7400-154-3  

 

a) Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA – Return on assets) (%) 

Tento ukazatel slouží k měření celkové výnosnosti vloženého kapitálu, přičemž je 

žádoucí dosahovat co nejvyšších hodnot, tedy maximalizovat rentabilitu celkového vloženého 

kapitálu. Vyjadřuje také souhrnnou efektivnost společnosti, ovšem bez ohledu na zdroj odkud 

vložený kapitál pochází. Zahrnuje jak vlastní kapitál, tak i cizí kapitál.   

      
    

              
               (2.7) 

b) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on equity) (%) 

Následující početní vztah (2.6) nám říká, do jaké míry reprodukuje své vlastní zdroje 

vybraná společnost. Zpravidla by mělo platit, aby výnosnost vlastního kapitálu přesahovala 

výnosnost celkového kapitálu a zároveň by tento ukazatel měl dosáhnout vyšší hodnoty než je 
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běžná úroková míra. Tento ukazatel je důležitý především pro akcionáře, kteří mají ve 

společnosti podíl, protože porovnává množství přínosu z vložených prostředků.  

      
   

               
               (2.8) 

c) Rentabilita tržeb (ROS – Return on sale) (%) 

Ukazatel nazývající se rentabilita tržeb, nám procentuálně vyjadřuje podíl výsledku 

hospodaření na tržbách, které vznikly prodejem zboží, výrobků či poskytnutím služeb. Je 

důležité zmínit, že výsledná hodnota tohoto ukazatele velmi závisí na strategii společnosti a 

jejími stanovenými cíli a je ovlivněna změnou ceny (resp. obchodní marže), nákladů, výše 

tržeb a změna struktury prodejního sortimentu. 

V praxi bývá tato rentabilita také označována jako ziskové rozpětí sloužící pro výpočet 

obchodní marže.
2
 Dále je nutno zmínit z čeho se celkové tržby skládají. Jedná se o součet 

položek tržby za prodej zboží, výkony, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a 

tržby z prodeje cenných papírů a podílů, které nalezneme ve výkazu zisku a ztráty.  

      
   

     
                (2.9) 

d) Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE – Return on capital 

employed) (%) 

Vyjadřuje taktéž výnosnost, ovšem s ohledem pouze na kapitál dlouhodobě vázán 

v podniku. Konkrétně určuje výši zisku, který připadne na jednu korunu vložného 

dlouhodobého kapitálu. Tímto dlouhodobým kapitálem jsou dlouhodobé půjčky, dlouhodobé 

úvěry, rezervy a vlastní kapitál.      

       
    

                                 
           (2.10) 

2.7.3 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity jsou poměrně jednoduché na výpočet, avšak mají důležitou 

vypovídací schopnost o společnosti. Ukazatelé nám říkají, jakým způsobem společnost 

nakládá se svými aktivy. V případě, že společnost má přebytečná aktiva, která nejsou patřičně 

                                                 
2
 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha : Grada 

Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. Str. 56. 
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využívána, dochází ke vzniku zbytečných nákladů a také nižšímu zisku. V opačném případě 

kdy je aktiv v podniku nedostatek přichází společnost o příležitosti a tím i o tržby, které 

mohla získat. Ukazatelé aktivity se řadí mezi kombinované, protože využívají informace jak 

z rozvahy, tak i z výkazu zisku a ztráty. Pokud společnost uskutečňuje pravidelnou analýzu za 

pomocí ukazatelů aktiv, měla by odhalit slabé stránky společnosti, zaměřit se na rizikové 

oblasti, aby v budoucnosti mohlo dojít k zlepšení, dosahování vyšších tržeb. 

Ukazatelé aktivity mají dvě podoby. Počítáme rychlost obratu, což vyjadřuje počet 

obrátek resp., kolikrát se určitá položka za dané období přemění na peněžní prostředky. 

Daným obdobím bývá zpravidla jeden rok. Druhá podoba je doba obratu, která udává dobu 

trvání přeměny ve dnech. 

Mezi ukazatele aktivity řadíme: 

 obrat celkových aktiv, 

 doba obratu aktiv, 

 obrat dlouhodobého hmotného majetku,  

 obrat zásob, 

 doba obratu zásob, 

 obrat pohledávek, 

 doba obratu pohledávek, 

 obrat závazků, 

 doba obratu závazků. 

a) Obrat celkových aktiv 

Ukazatel obratu (případně také obratovosti) celkových aktiv nám vyjadřuje, jak účinně 

jsou využívána aktiva společnosti. Udává počet obrátek, kolikrát se určitá položka aktiv 

dokáže přeměnit na tržby podniku za dané období, jímž je zpravidla rok. 

Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je situace pro společnosti příznivější. Dochází 

k efektivnímu využívání majetku a dosahováním vyššího zisku. Hodnota by neměla klesnout 

pod jedna.     

                        
     

              
      (2.11) 
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b) Doba obratu aktiv (dny) 

Ukazatel vyjadřuje průměrnou dobu, za kterou se aktiva přemění zpět na peněžní 

prostředky prostřednictvím tržeb. Čím kratší je tato doba obratu, tím je to pro podnik 

efektivnější z důvodu, že jednotlivé položky aktiv mohou být intenzivněji využívány v daném 

období.   

                    
                    

     
      (2.12) 

c) Obrat dlouhodobého hmotného majetku 

Tento ukazatel poukazuje na efektivitu využívání jednotlivých částí hmotného majetku, 

jímž jsou stroje, budovy, zařízení, dopravní prostředky apod. Vypovídací schopností je 

kolikrát se dlouhodobý hmotný majetek přemění na tržby během jednoho roku.   

                             
     

                  
    (2.13) 

d) Obrat zásob 

V odborné literatuře bývá doba obratu zásob označována i jako intenzita využití zásob. 

Informuje podnik o tom, kolikrát jsou jednotlivé položky zásob prodány a opětovně 

naskladněny v průběhu jednoho roku. Srovnáme-li výsledek s oborovým průměrem, měl by 

vycházet vyšší. Pro podnik to znamená, že zbytečně nevlastní přebytečné a tedy nelikvidní 

zásoby.     

              
     

      
        (2.14) 

e) Doba obratu zásob (dny) 

Ukazatel doby obratu zásob vypovídá o tom, za kolik dní se zásoby obmění za daný 

časový interval. Vyjadřuje průměrný počet dní, po které jsou zásoby vázány ve společnosti až 

do doby jejich spotřeby či prodeje. Jsou-li pojmem zásoby myšleny hotové výrobky nebo 

zásoby, je ukazatel doby návratnosti zásob zároveň ukazatelem likvidity. Jak už bylo výše 

zmíněno, likvidita představuje počet dnů potřebných na přeměnu zásob na peněžní 

prostředky, popř. pohledávku.      

                    
           

     
       (2.15) 
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f) Obrat pohledávek 

„Ukazatel nám udává počet obrátek, tedy transformace pohledávek v hotové peníze. 

Čím rychlejší je obrat pohledávek, tím rychleji podnik inkasuje své pohledávky a získané 

peníze může použít na další potřeby podniku.“ Živělová (2008, str. 65)  

                   
     

                        
     (2.16) 

g) Doba obratu pohledávek (dny) 

Ukazatel doby obratu pohledávek vyjadřuje průměrnou dobu splatnosti pohledávek 

jinak označována také jako průměrná doba inkasa. Výpočet se omezuje zpravidla na 

pohledávky z obchodního styku, protože tento ukazatel má význam především v podmínkách 

bankovního úvěru. 

                         
                

     
     (2.17) 

h) Obrat závazků 

Tento ukazatel vyjadřuje kolikrát je společnost schopna splatit své závazky za dané 

období, jímž je zpravidla rok.     

                
     

       
        (2.18) 

i) Doba obratu závazků (dny) 

Ukazatel obratu závazků vypovídá o platební schopnosti společnosti dostát svým 

závazkům. Zjednodušeně řečeno nám říká, za kolik dní (tj. s jakou dobou splatnosti) je 

společnost schopna svým dodavatelům zaplatit za dodaný výrobek. Výsledkem je počet dní, 

po které jsou společností neuhrazeny krátkodobé závazky, a tím společnost čerpá bezplatný 

úvěr.  

                      
             

     
      (2.19) 

2.7.4 Ukazatelé finanční stability a zadluženosti 

Výpočet ukazatele zadluženosti má smysl jen za předpokladu, že podnik při financování 

své činnosti využívá cizí zdroje, resp. dluh. V reálné ekonomice však nepřichází v úvahu, že 
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by větší firmy dokázaly své potřeby financovat pouze z vlastního kapitálu nebo v obráceném 

případě pouze z cizích zdrojů. (Růčková, 2010) 

Ukazatelé finanční stability a zadlužení vyjadřují vztah mezi vlastními a cizími zdroji 

financování a v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími zdroji. Při výpočtu 

využíváme údaje z rozvahy. 

„Zadluženost sama o sobě ale není pouze negativní charakteristikou podniku. Ve 

zdravém, finančně stabilním podniku může její růst přispívat k celkové rentabilitě a tím i 

k tržní hodnotě firmy. Neexistuje ani přímá souvislost mezi zadlužeností a insolventností: vyšší 

zadluženost nemusí vždy přivádět podnik do platebních potíží. A také naopak: do platebních 

potíží se mohou dostávat i podniky s poměrně nízkým stupněm zadluženosti, nemají-li dostatek 

likvidních prostředků.“(Kovanicová a Kovanic, 1997, s. 70). 

a) Ukazatel věřitelského rizika (%) 

V odborné literatuře se vyskytuje více pojmů pro ukazatele věřitelského rizika. Bývá 

také označována jako míra celkové zadluženosti, koeficient napjatosti, dluh na aktiva, Debt 

Ratio. Vypočítá se jako podíl cizího kapitálu (cizích zdrojů) k celkovým pasivům (aktivům). 

Výsledná hodnota se zpravidla uvádí v procentech.      

                               
            

                       
         (2.20) 

Vypovídací schopnost výsledných hodnot podle Růčkové (2010, s. 58) je taková, že 

„čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů.“ Z toho vyplývá, že nízká 

hodnota věřitelského rizika je výhodná pro věřitele, jimž poskytuje bezpečnost vkladů. Ovšem 

pro vlastníky může být vyšší zadluženost výhodnější, protože jim může umožňovat 

dosahování vyšších výnosů. 

b) Koeficient samofinancování (Equity ratio) (%) 

V odborných literaturách tento koeficient bývá označován různými pojmy například 

kvóta vlastního kapitálu, vybavenost vlastním kapitálem, finanční nezávislost, Equity Ratio.  

„Vyjadřuje, jaký je podíl vlastních zdrojů na celkovém objemu zdrojů (pasiv). Je 

doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika.“ (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. 

104)  
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Obecně platí, že součet ukazatele věřitelského rizika a koeficientu samofinancování by 

měl vyjít co nejblíže k hodnotě jedna.  

                             
               

                       
         (2.21) 

 Ačkoliv se jedná o doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského rizika, je považován za 

nejdůležitější v rámci poměrových ukazatelů zadluženosti pro celkové hodnocení finanční 

situace společnosti. 

c) Ukazatel úrokového krytí (%) 

 „Ukazatel označovaný i jako úhrada úroků, vyjadřuje, kolikrát vytvořený zisk před 

odpočtem úroků a daní převyšuje úrokové platby. Čím vyšší hodnota ukazatele, tím lépe pro 

podnik.“ (Živělová, 2008, str. 58) Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod šest, krajní 

meze je hodnota jedna před převodem na procenta, což znamená, že každé snížení zisku by 

znamenalo ztrátu. Jinými slovy vyjadřuje průměrnou zadluženost společnosti z pohledu 

tvorby zisku a řadíme ho do skupiny ukazatelů označovaných jako ukazatele dluhové 

schopnosti. 

                
                                     

               
         (2.22) 
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3 Charakteristika vybraných společností 

V souladu s definovanými kritérii jsem vybrala společnosti ze stejného oboru zabývající 

se ochranou osob a majetku, všechny měly shodnou právní formu a měly sídla na území 

České republiky. Hlavním kritériem byla výše základního kapitálu v rozmezí od 100 – 500 

tisíc korun a výše vlastního kapitál do výše 15 milionů korun. Byly vybrány společnosti se 

stejnou právní formou a to společnosti s ručením omezeným Security Investment, Security 

Monit a Ziros.  

Tato kapitola bude věnována bližší prezentaci jednotlivých společností a seznámení se 

základními informacemi, mezi které patří obchodní název, právní forma, datum založení, 

identifikační číslo, základní kapitál, sídlo, statutární orgán, způsob jednání, internetová adresa 

a vymezení předmětu podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku. Informace pro tuto kapitolu 

byly čerpány z údajů zapsaných v obchodním rejstříku, ve společenských smlouvách, 

přílohách k účetním závěrkám a internetových stránkách jednotlivých společností. 

3.1 SECURITY INVESTMENT, s.r.o. 

Základní informace o podniku:
3
 

Obchodní jméno  SECURITY INVESTMENT, s.r.o. 

 

Právní forma  Společnost s ručením omezeným 

 

Datum založení  1. října 1999 

 

Spisová značka  C 11612 vedená u Krajského soudu v Plzni 

 

IČO  25237179 

 

Základní kapitál 500 000,-Kč  

 

Sídlo společnosti Klatovy III, Domažlické předměstí 610, PSČ 339 01 

 

Statutární orgán  Jednatel 

Ing. Vojtěch Brant, dat. nar. 11. dubna 1948  

Klatovy IV, Lipová 482, PSČ 339 01  

                                                 
3
 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11612 viz příloha č. 7 
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 Jednatel 

Oldřich Sedlák, dat. nar. 13. října 1960  

Klatovy III, Hlávkova 761, PSČ 339 01  

Způsob jednání Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně a bez 

omezení. 

Internetová adresa www.security-investment.cz 

 

Předmět podnikání: 

 poskytován technických služeb k ochraně majetku a osob,  

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

 ostraha majetku a osob, 

 hostinská činnost. 

Dle výše uvedeného byla společnost Security Investment založena 1. října 1999. 

Z internetových stránek www.security-investment.cz bylo zjištěno, že do září roku 2003 

působila jako dceřiná společnost firmy INVEST TEL, s.r.o. s obchodním jménem INVEST 

TEL Security, s.r.o., kde hlavní pracovní náplní byl nepřetržitý provoz bezpečnostní agentury 

včetně služeb pultu centrální ochrany, tzn. poskytování fyzické ostrahy objektů, ochrana 

majetku i osob, transport peněz a cenin, zabezpečení kulturních a sportovních akcí, 

monitorování objektů a také zásahová jednotka se spoluprácí s Městskou policií a Policií ČR.
4
 

Po odkoupení soukromým investorem bylo obchodní jméno změněno na Security 

Investment, s.r.o. a činnost byla rozšířena o služby v oblasti pojišťovnictví, zabezpečení 

života i majetku a poradenství v oblasti osobních financích. Společnost nyní nabízí služby, 

mezi které patří například zpracování analýzy rizik v životní a neživotní situaci, vyhotovení 

návrhu optimální pojistné ochrany, optimalizace spoření a pojištění, poradenství v oblasti 

penzijního připojištění, oceňování majetku pro potřeby pojištění atd. A v neposlední řadě 

společnost také poskytuje úklid objektů. jež zahrnuje kompletní úklidový servis.
5
 

 Společnost Security Investment zabezpečuje své služby pro subjekty převážně v kraji 

Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Jihočeském a v Praze. 

                                                 
 
5
 Příloha k účetní závěrce Security Investment, příloha č. 3   
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Účetní jednotka se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., včetně následných změn a doplňků a účetními 

standardy pro podnikatele.  

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011 je 19, z toho jsou 2 řídící pracovníci, mzdové 

náklady činí 9,37 milionů korun. Způsob oceňování účetní jednotky u nakupovaných zásob je 

pořizovacími cenami, u dlouhodobého hmotného, nehmotného a investičního majetku 

vytvořeného vlastní činnosti ve výši vlastních nákladů. Opravné položky k majetku tvořeny 

nebyly. 

3.2 SECURITY MONIT, s.r.o. 

Základní informace o podniku:
6
 

Obchodní jméno  SECURITY MONIT s.r.o 

 

Právní forma   Společnost s ručením omezeným 

 

Datum založení  7. června 1995 

 

Spisová značka  C 19684 vedená u Krajského soudu v Brně 

 

IČO    60755792 

 

Základní kapitál  160 000,-Kč 

 

Sídlo společnosti  Brno, Hoblíkova 6, PSČ 613 00 

 

Statutární orgán  Jednatel 

 Ing. Václav Hájek, dat. nar. 28. září 1941 

 Brno, Hoblíkova 6, PSČ 613 00 

 Jednatel 

 Jiří Rybníček, dat. nar. 22. dubna 1958 

 Moravany, Sadová 7/255, PSČ 664 48 

Způsob jednání  Za společnost jedná a podepisuje jednatel. 

 

Internetová adresa  www.security-monit.cz 

 

Předmět podnikání: 

                                                 
6
 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19684 příloha č. 8 
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 zřizování poplašných zařízení, 

 obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 podniky zajišťující ostrahu majetku a osob, 

 poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. 

Společnost Security Monit se zabývá komplexními službami v oblasti komerční 

bezpečnosti. Je součástí konsorcia TREBI GROUP, s čímž souvisí skutečnost, že je jednou z 

nejsilnějších společností v daném oboru na jižní Moravě. Informace jsou čerpáný 

z internetového zdroje www.security-monit.cz. 

Společnost SECURITY MONIT s.r.o. vznikla v roce 1995 jako specializovaná 

společnost, která se zabývala především technickými prostředky ochrany a ostrahy majetku 

a osob. V současné době disponuje pultem centralizované ochrany s možností připojení 

elektronických zabezpečovacích systémů, nabízí fyzickou ochranu objektu s psovodem, 

pořadatelské služby, střežení a monitorování vozidel a poskytuje také osobní ochranu osob. 

V poskytování svých služeb se nezaměřuje pouze na město Brno, ale má působnost na celé 

jižní Moravě. 

Účetní jednotka se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., včetně následných změn a doplňků a účetními 

standardy pro podnikatele. 

Mzdové náklady společnosti v roce 2011 činily 15,11 milionů korun. Způsob, jakým 

účetní jednotka oceňuje jednotlivé položky rozvahy je stanoven u zásob pořizovacími cenami 

stejně jako dlouhodobý hmotný majetek. Peněžní prostředky, pohledávky a závazky jsou 

oceňovány nominálními hodnotami. Opravná položka byla tvořena k pohledávkám. Zákonné 

ani jiné rezervy účetní jednotka nevytvořila, ani nečerpala.
7
 

3.3 Bezpečnostní agentura ZIROS 

Základní informace o podniku:
8
 

Obchodní jméno  Bezpečnostní agentura ZIROS 

 

Právní forma   Společnost s ručením omezeným 

                                                 
7
 Příloha k účetní závěrce Security Monit, příloha č. 4 

8
 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21731, příloha č. 8 
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Datum založení  5. února 1998 

 

Spisová značka  C 17907 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

IČO    25390759   

 

Základní kapitál  100 000,-Kč 

 

Sídlo společnosti  Frýdek-Místek, 4. května 217, PSČ 738 01 

 

Statutární orgán  Jednatel 

 Libor Švarc, dat. nar. 3. ledna 1961  

Frýdek-Místek, T.G.Masaryka 505, PSČ 738 01  

Způsob jednání  Jménem společnosti jedná jednatel samostatně ve všech věcech. 

Podepisuje se za společnost tak, že k obchodnímu jménu 

společnosti připojí svůj podpis. 

Internetová adresa  www.ziros.cz 

 

Předmět podnikání:
9
 

 podniky zajišťující ostrahu majetku a osob, 

 služby soukromých detektivů, 

 zámečnictví, 

 poskytování služeb pro rodinu a domácnost, 

 zprostředkování obchodu a služeb, 

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

 správa a údržba nemovitostí. 

Při založení společnosti roku 1998 předmět podnikání nebyl natolik rozšířený, jako je 

tomu dnes. Při založení předmět podnikání společnosti Ziros obsahoval pouze podniky 

zajišťující ostrahu majetku a osob, služby soukromých detektivů a zámečnictví. Předmět 

podnikání byl změněn roku 2006 notářským zápisem. (viz příloha…) 

Pro lepší informovanost a realističtější představu o společnosti je uveden i průměrný 

počet zaměstnanců, který roku 2011 činil 27, osobní náklady včetně pojištění činily 3,27 

milionů korun, mzdové náklady společníka 0,51 milionů korun. Účetní jednotka se řídí 

                                                 
9
 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17907, příloha č. 
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příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 

500/2002 Sb., včetně následných změn a doplňků a účetními standardy pro podnikatele.
10

 

Účetní jednotka při sestavení účetní závěrky za rok 2011, která je pro nás klíčová, pro 

oceňování majetku a závazků považuje za základ veškeré náklady a výnosy, které se vztahují 

k účetnímu období bez ohledu na jejich placení. Tato metoda oceňování platí i pro účtování o 

výsledku hospodaření. Účtování, pořízení a úbytek materiálu společnosti se provádí podle 

způsobu A. Hmotný a nehmotný majetek společnosti je oceňován pořizovacími cenami. 

Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován rovnoměrně, přičemž účetní a daňové odpisy jsou 

shodné. U ostatního dlouhodobého hmotného majetku je uplatňován stoprocentní odpis. 

V roce 2011 byla vytvořena opravná položka k pohledávkám, tvorba a rušení opravných 

položek k pohledávkám se řídí ustanovením zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 

základu daně z příjmu. 

3.4 SECURITY GROUP – S.G., spol. s.r.o. 

Základní informace o podniku:
11

 

Obchodní jméno  SECURITY GROUP - S.G., spol. s r.o. 

Právní forma   Společnost s ručením omezeným 

Datum založení  1. listopadu 2011 

IČO    63490315   

Základní kapitál  200 000,-Kč 

Sídlo společnosti  Brno, Jeronýmova 1427/15, PSČ 618 00 

Statutární orgán  Jednatel 

 Ing. Vítězslav Dostál, dat. nar. 17. července 1963 

 Brno, Drobného 317/58, PSČ 602 00  

 Jednatel 

 Dana Floderová, dat. nar. 28. září 1963 

 Brno, Jeronýmova 1427/15, PSČ 618 00 

Způsob jednání  Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně 

Internetová adresa  www.securitygroup.cz 

 

                                                 
10

 Příloha k účetní závěrce, příloha č. 5 
11

 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21731 viz příloha č. 9 
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Předmět podnikání:
12

 

 služby soukromých detektivů, 

 ostraha majetku a osob 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Před rokem 2011 předmět podnikání obsahoval obchodní živnost – koupě zboží za 

účelem jeho dalšího prodeje a prodej, správa a údržba nemovitostí a podniky zajišťující 

ostrahu majetku a osob, které byly z obchodního rejstříku dne 14. března 2011 vymazány. 

Bezpečnostní a detektivní agentura SECURITY GROUP začala svoji činnost roku 

1990, nejprve jako fyzické osoby na základě živnostenského oprávnění a o 5 pět let později 

byla založena společnost s ručením roku 2005. Společnost má sídlo v Brně a je 

členem asociace bezpečnostních služeb v městě Brně a členem Komory podniků Komerční 

Bezpečnosti a Hospodářské komory České republiky. 

Společnost disponuje kvalitní základnou, která je tvořena vlastní výjezdovou 

(zásahovou) jednotkou, využitím elektronického pultu centrální ochrany s dispečinkem 24 

hodin denně, poskytuje montáž a revizi kamerových a zabezpečovacích systémů, detektivní 

činnosti, recepční služby, fyzickou ochranu osob, přepravu hotovostí a cenin, prodej 

bezpečnostní dveří a zámkových trezorů. 

Agentura SECURITY GROUP - SG spol. s r.o. velmi úzce spolupracuje s dceřinou 

společností SERVIS GROUP spol. s r.o. založenou v roce 1991. 

Základní princip řízení vychází z modelu – valná hromada – statutární orgán – 

zaměstnanci. Pro lepší informovanost a realističtější představu o společnosti je uveden i 

průměrný počet zaměstnanců, který roku 2011 činil padesát čtyři, mzdové náklady včetně 

pojištění činily 6,39 milionů korun. Účetní jednotka se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb. a nepoužívá žádné 

výjimky ani odchylky od metod, jež jsou uvedeny ve výše zmíněných předpisech.
13

 

Účetní jednotka při sestavení účetní závěrky za rok 2011, která je pro nás klíčová, pro 

oceňování majetku a závazků považuje za základ veškeré náklady a výnosy, které se vztahují 

k účetnímu období bez ohledu na jejich placení. Tato metoda oceňování platí i pro účtování o 

                                                 
12

 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21731, příloha č. 10 
13

 Příloha k účetní závěrce viz příloha č. 6 
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výsledku hospodaření. Pohledávky jsou účtovány v pořizovací ceně, nevyfakturované 

dodávky dle uzavřené smlouvy, základní kapitál ve výši zapsaném v obchodním rejstříku, 

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovacích cenách, závazky a úvěry jsou 

vykázány v nominální hodnotě. Opravné položky na dlouhodobý majetek a pohledávky 

nebyly tvořeny. 

3.5 Shrnutí 

Pro lepší přehlednost jsou uvedeny souhrnné informace tří společností dle určitých 

kritérií v tabulce č. 3.1 Souhrnné informace. 

Tab.  3.1 Přehled zvolených informací u vybraných společnostech (v tis. Kč) 

  Investment Monit Ziros Group 
Právní forma s. r. o. s. r. o. s. r. o. s. r. o. 
Sídlo Klatovy Brno Frýdek-Místek Brno 
Rok založení 1999 1995 1998 2011 
Základní kapitál 500 Kč 160 Kč 100 Kč 200 Kč 
Mzdové náklady 9 370 Kč 15 110. Kč 3 270 Kč 6 390 Kč 
Celková aktiva (pasiva) 3 391 Kč 15 093 Kč 4 525 Kč 6 565 Kč 
Vlastní kapitál 895 Kč 5 401 Kč -76 Kč 10 390 Kč 
Cizí zdroje 2 496 Kč 9 634 Kč 4 572 Kč 4 512 Kč 

Společnosti mají společnou právní formu, jíž je společnost s ručením omezeným. 

Založeny byly přibližně ve stejném období, ale působí v rozdílných městech České republiky. 

Tabulka č. 3.1 Souhrnné informace o společnostech poskytuje dále informace o základním 

kapitálu, mzdových nákladech, vlastních a cizích zdrojů a celkových aktivech (pasivech). 
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4 Aplikace finanční analýzy 

V praktické části této práce nalezneme konkrétní hodnoty výpočtu poměrových 

ukazatelů dle vzorců, které jsou uvedeny a vysvětleny v teoretické části v kapitole druhé, 

včetně ekonomické interpretace. Vycházíme z dat účetních výkazů (výkaz zisku a ztráty a 

rozvahy) pro rok 2011 jednotlivých společností viz příloha č. 1 a příloha č. 2. 

Jednotlivé výsledky jsou ekonomicky interpretovány. Nejefektivnější společnost 

vycházející z dosažených výsledků hodnot daných ukazatelů jsou v tabulce pro lepší orientaci 

a názornost zvýrazněny tučným písmem. 

4.1 Ukazatelé likvidity 

4.1.1 Běžná likvidita 

Optimální hodnoty ukazatele běžné likvidity, které by měly ze vzorce (2.3) vycházet, se 

pohybují v rozmezí 1,5 – 2,5 před vynásobením stem. Procentuálně tedy 150 – 250 %. 

Z výpočtu běžné likvidity můžeme označit pouze společnost Security Monit za solventní.  

Tab.  4.1 Běžná likvidita 

Security Investment 113,14% 

Security Monit 158,12% 

Ziros 91,74% 

Security Group 323,15% 

4.1.2 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita by měla nabývat hodnot 0,7 - 1,5, resp. v procentech 70 – 150 %. 

Z výpočtu podle vzorce (2.4) vyplývá, že vyrovnanost mezi krátkodobými pohledávkami a 

krátkodobými závazky splňuje společnost Security Investment i Ziros. Security Monit nabývá 

hodnot pouze nepatrně vyšších, Security Group velmi výrazně vyšších. U společností, které se 

zabývají především poskytováním služeb, obvykle bývá pohotová likvidita téměř identická 

jako běžná likvidita.  

Tab.  4.2 Pohotová likvidita 

Security Investment 107,02% 

Security Monit 158,12% 
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Ziros 91,74% 

Security Group 323,15% 

 

4.1.3 Okamžitá likvidita 

Optimální hodnota výsledku se pohybuje v rozmezí 0,1 - 0,7 (resp. 10 – 70 %), kdy 

výsledek 0,1 (10 %) je označován jako kritický bod. Společnost Security Monit má ve 

výpočtu podle vzorce (2.5) hodnoty vyšší než je vhodné. Kritického bodu dosahují společnost 

Security Investment a Ziros. Nejlépe tedy hodnotímě Security Monit s mírně vyšší hodnotou. 

Security Group má hodnotu příliš vysokou. 

Tab. 4.3 Okamžitá likvidita 

Security Investment 7,15% 

Security Monit 97,41% 

Ziros 7,16% 

Security Group 190,84% 
 

Shrnutí 

Na základě vypočtených hodnot likvidity jsme zjistili, že v ukazatelích pohotové 

likvidity dosáhla optimálních hodnot společnost Security Investment a Ziros. U likvidity 

běžné jsme zjistili, že solventní je pouze společnost Security Monit. Zcela zjevně je 

problematická hodnota u společnosti Ziros, která je menší než 1 a poukazuje na to, že 

krátkodobé závazky není možné z oběžných aktiv uhradit a je nutné je hradit z dlouhodobých 

zdrojů financování. Security Monit a Security Group dosahuje nepřijatelných výsledků. 

4.2 Ukazatele rentability 

4.2.1 Rentabilita celkového kapitálu 

Ukazatel rentability celkového kapitálu dle vzorce (2.7) poskytuje komplexní informace 

o efektivnosti podniku, resp. jak efektivně využívá své zdroje. Čím vyšších hodnot 

společnosti dosahují, tím je to pro podnik pozitivnější informace. Z vybraných společnosti je 

nejefektivnější Security Group a Security Monit. 
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Tab. 4.4 Rentabilita celkového kapitálu 

Security Investment -1,65% 

Security Monit 8,85% 

Ziros -3,29% 

Security Group 17,99% 

4.2.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

U početního vztahu (2.8) poskytuje informace o zúročení vlastního kapitálu, proto by 

mělo platit, že výnosnost vlastního kapitálu přesahuje výnosnost celkového kapitálu. 

Požadavek byl splněn u společnosti Ziros a Security Monit a Security Group. Security 

Investment se dostal do zápornějších hodnot než u rentability celkového kapitálu, což není 

vhodné. Záporné hodnoty jsou dány tím, že společnosti včetně roku 2011 vykazovaly ve 

výsledku hospodaření za účetní období ztrátu. 

Tab. 4.5. Rentabilita vlastního kapitálu 

Security Investment -12,29% 

Security Monit 19,18% 

Ziros 256,58% 

Security Group 33,95% 

4.2.3 Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb dle vzorce (2.9) hodnotí úspěšnost firmy, žádoucím stavem tedy je 

dosahovat hodnot co nejvyšších. Jinými slovy nám početní vztah vyjadřuje z kolika procent je 

společnost zisková. Nejvyšší hodnoty nabývá společnost Security Group. 

Tab.  4.6 Rentabilita tržeb 

Security Investment -0,36% 

Security Monit 3,87% 

Ziros -1,64% 

Security Group 7,60% 

4.2.4 Rentabilita investovaného kapitálu 

Rentabilita investovaného kapitálu vyjadřuje stejně jako rentabilita tržeb výnosnost, 

avšak s ohledem pouze na kapitál dlouhodobě vázán v podniku. Tímto kapitálem jsou 

myšleny dlouhodobé závazky a vlastní kapitál. Konkrétně nám hodnota podle vzorce (2.10) 
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udává výši zisku, který připadne na jednu korunu vložného dlouhodobého kapitálu, 

požadujeme co nejvyšší hodnotu. 

Tab.  4.7 Rentabilita investovaného kapitálu 

Security Investment -6,26% 

Security Monit 21,47% 

Ziros -75,63% 

Security Group 40,21% 
 

Shrnutí 

Ukazatelé rentability by měly dosahovat co nejvyšších hodnot, z toho důvodu by se 

společnosti měly zaměřit na zvyšování EBITU, resp. tržeb. Doporučuji dát si pozor na 

zvyšování tržeb prostřednictvím zvyšování cen, kdy může dojít ke ztrátě zákazníka. 

Doporučuji zvyšování tržeb snižováním nákladů.  

Nejlépe vycházející společnost v oblasti rentability je Security Group, která u všech 

ukazatelů rentability se pohybuje ve výborných relacích. Důležitým ukazatelem je rentabilita 

tržeb, která vypovídá o ziskovosti. Dle dosažených výsledků jsme se dověděli, že ziskové jsou 

pouze dvě společnosti, Security Group a Security Monit. Tuto skutečnost jsme si ověřili i u 

rentability investovaného kapitálu, která vyjadřuje také výnosnost, ale pracuje pouze 

s dlouhodobým kapitálem. 

4.3 Ukazatelé aktivity 

4.3.1 Obrat celkových aktiv 

Vyjadřuje efektivnost využívání aktiv a platí, že vyšší hodnota dle vzorce (2.11) 

představuje také dosahování vyššího zisku. Hodnota by neměla být nižší nebo rovna jedné, 

což je splněno u všech. Výsledná hodnota říká, kolikrát se položka aktiv přemění na tržby za 

rok. 

Tab.  4.8 Obrat celkových aktiv 

Security Investment 9,0413 

Security Monit 1,8172 

Ziros 2,6325 

Security Group 216,30% 
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4.3.2 Doba obratu aktiv 

Čím kratší je doba obratu, tím lépe, protože nižší hodnota představuje kratší interval. 

V hodnocení ukazatele doby obratu aktiv podle vzorce (2.12) je nejefektivnější společnost 

Security Investment u které se aktiva přemění na peněžní prostředky prostřednictví tržeb za 

40 dní, Velmi špatných výsledků dosáhla Security Group. 

Tab. 4.9 Doba obratu aktiv 

Security Investment 39,8173 

Security Monit 198,1070 

Ziros 136,7529 

Security Group 16643,66% 

4.3.3 Obrat dlouhodobého majetku 

U ukazatele obratu dlouhodobého majetku (2.13) sledujeme intenzitu využívání 

dlouhodobého majetku. Výsledná hodnota nám říká, kolikrát se dlouhodobý hmotný majetek 

přemění na tržby za určité období, jimž je zpravidla rok. Podle předchozí věty je tedy žádoucí 

stav dosažen u společnosti Investment, kde se dlouhodobý majetek téměř 48 krát přemění na 

tržby za jeden rok. 

Tab.  4.10 Obrat dlouhodobého majetku 

Security Investment 47,8300 

Security Monit 9,5398 

Ziros 20,5026 

Security Group 18,8079 

4.3.4 Obrat pohledávek 

Ukazatel dle vzorce (2.14) nám říká, kolikrát se položka pohledávky obrátí za rok. 

Z výpočtu vidíme, že u Security Investment tomu je třináct krát, u Security Monit a Security 

group šestkrát a u společnosti Ziros třikrát za rok. 

Tab. 4.11 Obrat pohledávek 

Security Investment 13,1358 

Security Monit 5,9793 

Ziros 3,2761 

Security Group 6,0297 
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4.3.5 Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek nám říká, že doba splatnosti pohledávek společnosti Security 

Investment je 28 dní, Security Group 60 dní a Security Monit 61dní a u společnosti Ziros 110 

dní vypočtených podle vzorce (2.15). 

Tab. 4.12 Doba obratu pohledávek 

Security Investment 27,406 

Security Monit 60,2078 

Ziros 109,8858 

Security Group 59,7042 

4.3.6 Obrat závazků 

Společnost Security Investment je schopna uhradit své závazky třináctkrát za rok, což je 

nejvíce ze všech, Security Group šestkrát za rok, Security Monit třikrát za rok a Ziros jen 

dvakrát za rok dle vzorce (2.16).  

Tab. 4.13 Obrat závazků 

Security Investment 13,119 

Security Monit 3,2741 

Ziros 2,6054 

Security Group 6,3563 

4.3.7 Doba obratu závazků 

Ukazatel obratu závazků vyjadřuje průměrný počet dní, za které společnost uhradí své 

závazky.  Společnost by se měla snažit o co nejvyšší hodnotu, respektive vyjednat delší dobu 

splatnosti, protože po tyto dny disponuje volnými prostředky. Velmi příznivé pro společnost 

Ziros, která disponuje volnými prostředky 139 dní, Security Monit 110 dní, Security Group 

57 a Security Investment pouze 28 dní. 

Tab.  4.14 Doba obratu závazků 

Security Investment 27,4412 

Security Monit 109,9544 

Ziros 138,1733 

Security Group 56,6366 
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Shrnutí 

Ukazatelé aktivity hodnotí, jak je podnik schopen využívat své zdroje resp. 

efektivnost. Ukazatel nám tedy říká, jak dlouho jsou v nich vázány finanční prostředky. 

Nejefektivněji využívá svůj majetek společnost Security Investment. 

4.4 Ukazatelé finanční stability a zadluženosti 

4.4.1 Ukazatel věřitelského rizika 

Čím vyšších hodnot bude dosahovat ukazatel věřitelského rizika (2.20), tím se bude 

zvyšovat riziko věřitelů, z čehož vyplývá, že pro společnost jsou žádoucí nízké výsledné 

hodnoty, jimž bude poskytnut věřiteli bezpečný úvěr. Tento ukazatel však lze pojmout 

z různých úhlů pohledů, protože vyšší hodnoty mohou vlastníkům umožňovat dosahování 

vyšších zisků. Ukazatel tedy budeme posuzovat z pohledu věřitelů. 

Tab.  4.15 Ukazatel věřitelského rizika 

Security Investment 0,7361 

Security Monit 0,6383 

Ziros 1,0104 

Security Group 0,5666 

4.4.2 Koeficient samofinancování 

Obecně platí, že součet ukazatele věřitelského rizika a koeficientu samofinancování by 

měl vyjít, co nejblíže k hodnotě jedna, resp. 100% viz tabulka č. 4.15. 

 

Tab.  4.16. Koeficient samofinancování 

Security Investment 0,2639 

Security Monit 0,3578 

Ziros -0,0168 

Security Group 0,3782 

Hodnoty společností Security Monit a Ziros se velmi přibližují ke stu procentům, avšak 

součet ukazatele věřitelského rizika a koeficientu samofinancování u společnosti Security 

Investment dosahuje hodnoty právě sto procent. 
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Tab.  4.17 Součet ukazatele věřitelského rizika a koeficientu samofinancování 

Security Investment 100,00% 

Security Monit 99,62% 

Ziros 99,36% 

Security Group 94,49% 

4.4.3 Koeficient úrokového krytí 

Koeficient úrokového krytí je příznivý pouze pro společnost Security Monit a Security 

Group. Záporné výsledné hodnoty představují ztrátové společnosti. 

Tab. 4.18 Koeficient úrokového krytí 

Security Investment -103,70% 

Security Monit 476,73% 

Ziros -323,91% 

Security Group 11,578 

 

Shrnutí 

V oblasti finanční stability a zadluženosti je nejlépe hodnocená společnost Security 

Monit, která u všech ukazatelů dosáhla nejlepších výsledků. Security Group dosáhla také 

přijatelných výsledků avšak Security Investment a Ziros jsou společnosti ztrátové. Tento stav 

je způsoben vysokou hodnotou celkových dluhů, proto doporučuji snahu o jejich snižování. 

 

Shrnutí výsledků vstupní finanční analýzy u vybraných poměrových ukazatelů 

V tabulce 4.19. Shrnutí výsledků vstupní finanční analýzy jsou zaznamenány veškeré 

výsledky, které byly výše vypočítány poměrovými ukazateli. Hodnoty uvedeny v tabulce 

představují pořadí dosažených výsledků, kde 1 znamená výsledek výborný, 2 chvalitebný, 3 

dobrý a 4 výsledek nevyhovující.  

Ukazatel likvidity dopadl nejlépe u společnosti Security Monit a je považována za 

solventní. Velmi důležitým ukazatelem, je ukazatel rentability, který představuje ziskovost 

společnosti a je považován za jeden z nejdůležitějších ukazatelů. Již na první pohled je 

zřejmé, že nejlepších výsledků v oblasti rentability byly dosaženy u společnosti Security 

Group a Security Monit. Ukazatel aktivity dopadl nejlépe pro Security Investmenta tato 

skupina ukazatelů vypovídá o využívání zdrojů společnosti. Mnohem důležitější je skupina 

ukazatelů zadlužení a finanční stability, ve kterém je výsledek jednoznačně nejlepší u Security 
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Monit. Security Investment a Security Monit, mají vysokou hodnotu celkových dluhů, jsou 

ztrátové. 

Z dosažených výsledků poměrových ukazatelů je jednoznačně doporučeno investovat 

do společnosti Security Monit. Další v pořadí je společnost Security Group. Do Security 

Investment není doporučeno investovat z důvodu absolutní neziskovosti a zadlužení, obdobně 

nepříznivě je na tom společnost Ziros. 

 

Tab. 4.19 Shrnutí výsledků vstupní finanční analýzy 

  Investment Monit Ziros Group 
LIKVIDITA         
Běžná 2 1 3 4 
Pohotová 1 3 1 4 
Okamžitá 3 3 3 4 
RENTABILITA         
Celkového kapitálu 4 2 4 1 
Vlastního kapitálu 4 1 1 1 
Tržeb 4 2 4 1 
Investovaného kapitálu 4 2 4 1 
AKTIVITA         
Obrat celkových aktiv 2 3 3 1 
Doba obratu aktiv 1 2 2 4 
Obrat dlouhodobého majetku 1 3 2 2 
Obrat pohledávek 1 2 3 2 
Doba obratu pohledávek 1 2 3 2 
Obrat závazků 1 2 3 2 
Doba obratu závazků 3 1 1 3 
FINANČNÍ STABILITA A ZADLUŽENÍ         
Věřitelské riziko 1 1 2 1 
Samofinancování 1 1 1 2 
Úrokové krytí 4 1 4 2 

4.5 Aplikace horizontální analýzy 

V této části práce nalezneme aplikaci horizontální analýzy. Analýza bude aplikována 

pouze na údaje z rozvahy a pouze horizontální. Aplikací této analýzy zjistíme vývoj aktiv a 

pasiv v období tří let a lépe tak můžeme odhadnout i budoucí vývoj. Tato informace je 

považována za doplňující k výsledkům analýzy poměrových ukazatelů a může být velmi 

užitečná. Vertikální analýza rozvahy aplikována nebude z důvodu, že jednotlivé položky jsou 

vyjádřeny jako procento z celkových aktiv, pro nás nepřínosné. 
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4.5.1 Analýza rozvahy společnosti Security Investment 

Tab.  4.20 Horizontální analýza aktiv – Security Investment 

Položka 
Horizontální analýza (v tis. Kč) 

2009 % 2010 % 2011 % 

AKTIVA CELKEM 4441 100,00 3828 86,20 3391 76,36 

Dlouhodobý majetek 115 100,00 348 302,61 641 557,39 

Dlouhodobý nehmotný majetek 13 100,00 13 100,00 0 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 102 100,00 335 328,43 641 628,43 

Oběžná aktiva 4299 100,00 3441 80,04 2644 61,50 

Zásoby 62 100,00 140 225,81 143 230,65 

Krátkodobé pohledávky 4029 100,00 3515 87,24 2334 57,93 

Krátkodobý finanční majetek 208 100,00 -214 -102,88 167 80,29 

Časové rozlišení 27 100,00 39 144,44 106 392,59 
 

Z horizontální analýzy aktiv společnosti Security Investment je viditelné, že v roce 2010 

poklesly aktiva na 86,20 procent a v roce 2011 na 76,36 procent. V obou letech došlo 

k výraznému zvýšení dlouhodobého majetku. V roce 2010 byl tento nárůst trojnásobný a 

v roce 2011 dokonce více než pětinásobný.  

 

Oběžná aktiva výrazně poklesla v roce 2010 o 19,96 procent, v roce 2011 o 38,5 

procent. Ačkoliv vzrostly zásoby dvojnásobně, krátkodobé pohledávky výrazně poklesly, 

krátkodobý finanční majetek v roce 2009 poklesl dokonce o 202,88 procent. 

 

Obr. 4.1 Vývoj aktiv – Security Investment 

Z grafu je viditelné snižování jak celkových aktiv, tak i aktiv oběžných. Tento stav 

rozhodně není žádoucí pro společnost. 
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Tab. 4.21 Horizontální analýza pasiv – Security Investment 

Položka 
Horizontální analýza (v tis. Kč) 

2009 % 2010 % 2011 % 

PASIVA CELKEM 4441 100,00 3828 86,20 3391 76,36 

Vlastní kapitál 1071 100,00 981 91,60 895 83,57 

Základní kapitál 500 100,00 500 100,00 500 100,00 

Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku 10 100,00 10 100,00 10 100,00 

Výsledek hospodaření minulých let -600 100,00 524 287,33 495 292,16 

Výsledek hosp. běžného účetního období (+/-) 1161 100,00 -53 -4,57 -110 -9,47 

Cizí zdroje 2847 100,00 2847 100,00 2496 87,67 

Dlouhodobé závazky 0 100,00 0 x 0 x 

Krátkodobé závazky 2847 100,00 2847 100,00 2337 82,09 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 100,00 0 x 159 x 

 

Stejně jako u aktiv v roce 2010 poklesla pasiva na 86,20 procent a v roce 2011 na 76,36 

procent, což je pochopitelné z bilanční rovnice, kde součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období velmi výrazně klesá, v roce 2010 o 104,57, 

v roce 2011 o 109,47 procent, což je velmi nepříznivá informace pro společnost.  

Cizí zdroje v roce 2010 oproti roku 2009 zůstaly stejné, v roce 2011 poklesly na 87,67 

procent z důvodu snížení krátkodobých závazků o 17,91 procent a vzniku položky bankovní 

úvěry a výpomoci. 

 

Obr. 4.2 Vývoj pasiv – Security Investment 

 

Je žádoucí snižování cizích zdrojů (dluhů), avšak chybou je, že se snižuje i vlastní 

kapitál. 
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4.5.2 Analýza rozvahy společnosti Security Monit 

Tab. 4.22  Horizontální analýza aktiv – Security Monit 

Položka 
Horizontální analýza v tis. Kč) 

2009 % 2010 % 2011 % 

AKTIVA CELKEM 15214 100,00 14601 95,97 15093 99,20 

Dlouhodobý majetek 3231 100,00 3209 99,32 2875 88,98 

Dlouhodobý hmotný majetek 3231 100,00 3209 99,32 2875 88,98 

Oběžná aktiva 11691 100,00 11059 94,59 11946 102,18 

Krátkodobé pohledávky 4913 100,00 4548 92,57 4587 93,36 

Krátkodobý finanční majetek 6778 100,00 6511 96,06 7359 108,57 

Časové rozlišení 292 100,00 333 114,04 272 93,15 

Porovnáme-li celková aktiva v roce 2009 s rokem následujícím je patrný jejich pokles o 

4,03 procent. V roce 2011 oproti roku 2010 aktiva stoupla, ale oproti roku 2009 mají stále 

velmi nepatrný pokles 0,8 procent. Dlouhodobý majetek klesá v obou letech, oběžná aktiva 

v roce 2010 poklesla na 92,57 procent, v roce 2011 došlo k navýšení na 102,18 procent. 

Oběžná aktiva v roce 2010 klesla na 94,59 procent, kdežto v roce 2011 se zvýšila na 102,18 

procent.  

Obr. 4.3 Vývoj aktiv – Security Monit 

 

Porovnáním vývoje aktiv v letech 2009 - 2011 zjistíme, že pohyb je velmi nepatrný, což 

také potvrzuje graf dle obr. 4.3. Vývoj aktiv - Security Monit, aktiva jsou velmi stálá. 

 

 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

2009 2010 2011 

Vývoj aktiv v letech 2009 - 2011 (v tis. Kč) 

Aktiva celkem 

Oběžná aktiva 

Ostatní aktiva 



46 

 

Tab. 4.23 Horizontální analýza pasiv – Security Monit 

Položka 
Horizontální analýza (v tis. Kč) 

2009 % 2010 % 2011 % 

PASIVA CELKEM 15214 100,00 14601 95,97 15093 99,20 

Vlastní kapitál 6786 100,00 4364 64,31 5401 79,59 

Základní kapitál 160 100,00 160 100,00 160 100,00 

Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku 16 100,00 16 100,00 16 100,00 

Výsledek hospodaření minulých let 6490 100,00 6610 101,85 4189 64,55 

Výsledek hosp. běžného účetního období (+/-) 120 100,00 -2422 -2018,33 1036 863,33 

Cizí zdroje 8361 100,00 10212 122,14 9634 115,23 

Dlouhodobé závazky 398 100,00 900 226,13 822 206,53 

Krátkodobé závazky 6806 100,00 7815 114,83 7555 111,00 

Bankovní úvěry a výpomoci 1157 100,00 1497 129,39 1257 108,64 

Časové rozlišení 67 100,00 25 37,31 58 86,57 

Celková pasiva mají stejný vývoj jako celková aktiva v roce 2010 pokles na 95,97 

procent, v roce 2011 zvýšení oproti roku 2010, ale oproti roku 2009 stále pokles na 99,20 

procent. Vlastní kapitál poklesl v roce 2010 na 64,31 procent a v roce 2011 na 79,59 procent. 

Základní kapitál a položka rezervní fondy, nedělitelné fondy a ostatní fondy ze zisku zůstali 

nezměněny v průběhu let. Výsledek hospodaření v prvním roce sledování nepatrně vzrostl 

na 101,85 procent, poté v následujícím roce poklesl na 64,55 procent. Položka výsledek 

hospodaření běžného účetního období neskutečně klesl v roce 2010 o 2138,33 procent, 

naštěstí následujícího roku byl zaznamenán nárůst na 863,33 procent. Cizí zdroje společnosti 

mírně vzrůstají. 

Obr. 4.4 Vývoj pasiv – Security Monit 
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Z grafu lze vyčíst, že roku 2010 vzrostly cizí zdroje a poklesl vlastní kapitál. 

V následujícím roce je tomu naopak a situace společnosti se zlepšuje. 

4.5.3 Analýza rozvahy společnosti Ziros 

Tab. 4.24 Horizontální analýza aktiv – Ziros 

Položka 
Horizontální analýza (v tis. Kč) 

2009 % 2010 % 2011 % 

AKTIVA CELKEM 3600 100,00 2001 55,58 4525 125,69 

Dlouhodobý majetek 1105 100,00 578 52,31 581 52,58 

Dlouhodobý hmotný majetek 1105 100,00 578 52,31 581 52,58 

Oběžná aktiva 2495 100,00 1424 57,07 3944 158,08 

Krátkodobé pohledávky 1715 100,00 1261 73,53 3636 212,01 

Krátkodobý finanční majetek 780 100,00 162 20,77 308 39,49 

U společnosti Ziros je vývoj celkových aktiv, dlouhodobého majetku a oběžných aktiv 

v roce 2010 velmi podobný, kde tyto položky poklesly téměř o polovinu. V roce 2011 kromě 

dlouhodobého majetku, který zůstal na 52,31 procent, tyto položky vzrostly. Celková aktiva 

na 125,69 procent a oběžná aktiva na 158,08 procent. Krátkodobé pohledávky poklesly na 

73,53 procent, poté vzrostly na 212,01 procent a krátkodobý finanční majetek nejprve také 

poklesl na 20,77rpocent a vzrostl na 39,49 procent. 

Obr. 4.5 Vývoj aktiv – Ziros 

 

Celková aktiva spolu s oběžnými aktivy v roce 2010 výrazně poklesly a v roce 2011 

také výrazně vzrostly nad hodnotu původní, tedy hodnotu v roce 2009. 
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Tab. 4.25 Horizontální analýza pasiv – Ziros 

Položka 
Horizontální analýza (v tis. Kč) 

2009 % 2010 % 2011 % 

PASIVA CELKEM 3600 100,00 2001 55,58 4525 125,69 

Vlastní kapitál 220 100,00 119 54,09 -76 -34,55 

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

Výsledek hospodaření minulých let -5 100,00 120 -2400,00 19 -380,00 

Výsledek hosp. běžného účetního období (+/-) 125 100,00 -102 -81,60 -195 -156,00 

Cizí zdroje 3381 100,00 1868 55,25 4572 135,23 

Dlouhodobé závazky 1018 100,00 374 36,74 273 26,82 

Krátkodobé závazky 2362 100,00 1494 63,25 4299 182,01 

Časové rozlišení 0 100,00 15 x 29 193,33 

Pasiva v prvním roce sledování dosáhla hodnoty 55,58 procent v následujícím roce 

125,69 procent. Základní kapitál v roce 2010 poklesl o polovinu procent, v dalším roce se 

dostal do záporných hodnot -34,55 procent. Výsledek hospodaření minulých let byl v roce 

2010 snížen téměř o sto procent, v roce 2011 se jedná bezmála o čtyřnásobné snížení. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období se výrazně procentuálně snižuje.  

Oproti tomu cizí zdroje v průběhu sledování kolísají. V roce 2010 pokles na 55,25 

procent a v roce 2011 nárůst na 135,23 procent. Dlouhodobé závazky v obou sledovaných 

letech klesají. Příloha k účetní závěrce za rok 2010 a 2011 nám poskytuje informace 

o dlouhodobých úvěrech, které roku 2010 činily 374 104,47 Kč a v roce 2011 poklesly 

na 273 140,53 Kč. Krátkodobé závazky nejprve klesly o 36,75 procent, poté byly zvýšeny 

na 182,01 procent. 

Obr. 4.6 Vývoj pasiv – Ziros 
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Stav, který je zobrazen v grafu, rozhodně není žádoucí již na první pohled. Společnosti 

Ziros se vlastní kapitál snižuje a cizí zdroje výrazně narůstají. 

4.5.4 Analýza rozvahy společnosti Security Group 

Tab. 4.24 Horizontální analýza aktiv – Security Group 

Položka 
Horizontální analýza (v tis. Kč) 

2009 % 2010 % 2011 % 

AKTIVA CELKEM 13989 100,00 14912 106,60 6565 46,93 

Dlouhodobý majetek 1749 100,00 1641 93,83 755 43,17 

Dlouhodobý hmotný majetek 1749 100,00 1641 93,83 755 43,17 

Oběžná aktiva 12181 100,00 13191 108,29 5752 47,22 

Krátkodobé pohledávky 3296 100,00 4325 131,22 2355 71,45 

Krátkodobý finanční majetek 8885 100,00 8866 99,79 3397 38,23 

Časové rozlišení 59 100,00 80 135,59 58 98,31 

Dlouhodobý majetek společnosti Security Group poklesl v roce 2010 na 93,83 procent, 

v následujícím roce na 43,17 procent. Oběžná aktiva vzrostla o 8,29 procent v roce 2010 a 

v roce 2011 poklesla na 47,22 procent.  

Obr. 4.5 Vývoj aktiv – Security Group 

 

Z grafu vývoje aktiv v letech 2009-2011 je nepatrné zvýšení aktiv roku 2010, ale v roce 

2011 je evidentní pokles aktiv.  
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Tab. 4.25 Horizontální analýza pasiv – Security Group 

Položka 
Horizontální analýza (v tis. Kč) 

2009 % 2010 % 2011 % 

PASIVA CELKEM 13989 100,00 14912 106,60 6565 46,93 

Vlastní kapitál 9522 100,00 10390 109,12 2483 26,08 

Základní kapitál 200 100,00 200 100,00 200 100,00 

Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku 85 100,00 85 100,00 85 100,00 

Výsledek hospodaření minulých let 7001 100,00 9237 131,94 1355 19,35 

Výsledek hosp. běžného účetního období (+/-) 2236 100,00 868 38,82 843 37,70 

Cizí zdroje 4110 100,00 4512 109,78 3720 90,51 

Dlouhodobé závazky 934 100,00 1094 117,13 454 48,61 

Krátkodobé závazky 2066 100,00 1919 92,88 1780 86,16 

Bankovní úvěry a výpomoci 1110 100,00 1499 135,05 1486 133,87 

Časové rozlišení 307 100,00 10 3,26 362 117,92 

 Základní kapitál je neměněn ve sledovaném období, stejně tak i položka rezervní fond, 

nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku. Výsledek hospodaření vzrostl v roce 2010 o 31,94 

procent, v roce 2011 výrazně poklesl na 19,35 procent. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období poklesl v prvním roce na 38,82 procent, v druhém roce na 37,70 procent. 

Dlouhodobé závazky vzrostly v roce 2010 o 9,78 procent, poté klesly na 90,51 procent. 

Krátkodobé závazky také vzrostly v roce 2010 o 17,13 procent a následně poklesly na 48,61. 

Bankovní úvěry a výpomoci v obou sledovaných letech vzrostly, nejprve na135,05 procent, 

v dalším roce na 117,92 procent. 

Obr. 4.6 Vývoj pasiv – Security Group 
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Z grafu vývoj pasiv v letech 2009 – 2011 společnosti Security Group je patrné zvýšení 

vlastního kapitálu v roce 2010, poté následoval pokles jak vlastního kapitálu, tak i cizích 

zdrojů. Snižování cizích zdrojů je žádoucím stavem, snižuje se zadluženost společnosti. 

 

Shrnutí horizontální analýzy rozvahy aktiv a pasiv 

Nejpříznivěji je hodnocen vývoj v letech 2009 až 2011 u společnosti Security Monit. 

V porovnání s ostatními společnostmi má rovnoměrný vývoj aktiv bez jakýchkoliv výkyvů. U 

vývoje pasiv sice k výkyvům došlo, ale v roce 2011 vzrůstá vlastní kapitál a zároveň klesají 

cizí zdroje, což je žádoucí stav. Společnosti Security Group aktiva výrazně klesly v roce 2011, 

zároveň také klesly cizí zdroje, čímž se snižuje zadlužení společnosti. U společnosti Security 

Investment mají aktiva klesající vývoj, což může být varujícím signálem a společnosti Ziros 

velmi narůstají cizí zdroje a dochází k hrozbě vysokého zadlužení.  
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5 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vypracování podkladů pro příkladové 

uskutečnění prvního selektivního výběru společností, které by bylo vhodné oslovit jako 

subjekty potenciálně určené pro případnou akvizici. Po tomto prvotním výběru by měla být 

zpracována strategická analýza. Tato prvotní selekce byla provedena aplikací finanční 

analýzy, konkrétně cestou hodnocení poměrových ukazatelů a horizontální analýzy rozvahy 

za roky 2009 až 2011. 

Před samotnou aplikací finanční analýzy podniků byla nezbytná teoretická část, ve které 

byly shrnuty poznatky z odborných literatur týkajících se historie, uživatelích, zdrojích 

informací a samotných metod finanční analýzy. Byly podrobně vysvětleny poměrové 

ukazatele rentability, likvidity, aktivity, finanční stability a zadluženosti. Další část bakalářské 

práce se týkala stručnému představení tří společností a základních informací, které také 

sloužily jako podklad pro část praktickou. Základní data potřebná pro jednotlivé výpočty byla 

čerpána především z účetních výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty za sledované období 

2009, 2010 a 2011. 

Praktická část bakalářské práce byla věnována finanční analýze všech podniků. Nejprve 

byla aplikována analýza poměrových ukazatelů a zhodnocení dosažených výsledků, které 

byly jednoznačně ve prospěch společnosti Security Monit. Dále následovala horizontální 

analýza aktiv a pasiv, která nám dala přehled o vývoji jednotlivých položek v letech 2009 až 

2011. Nejpříznivější vývoj aktiv a pasiv byl zjištěn u společnosti Security Monit. 

Po praktické části bakalářské práce následuje zhodnocení postavení čtyř společností jako 

podklad pro investiční rozhodnutí, kdy budou nezbytné další kroky. Jednoznačně se na první 

pozici umisťuje společnost Security Monit, která byla označena jako společnosti solventní, 

mimo jiné i zisková. Druhé pořadí zaujímá společnost Security Group, která je výrazně 

zisková oproti ostatním, zjištěno z výborných výsledcích v oblasti rentability. Třetí místo 

zaujímá Security Investment u které bylo zjištěno efektivní využívání vlastních i cizích 

zdrojů, ale není doporučena pro investování z důvodu vysoké hodnoty dluhů, zároveň 

doporučuji snižování těchto dluhů, společnost se stává velmi ztrátovou. Absolutně 

nevyhovující je společnost Ziros, kterou nedoporučuji k dalšímu analyzování. Společnost 

Ziros není schopna hradit své krátkodobé závazky z oběžných aktiv a je nucena využívat 

dlouhodobých zdrojů. Varujícím signálem je nepříznivě vysoká hodnota cizích zdrojů.  
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V další fázi doporučuji provést strategickou analýzu pouze u dvou společností Security 

Monit a Security Group. Finanční analýza nám podala pouze statistické údaje o finančním 

zdraví podniku, nyní je nutné analyzovat perspektivy podniku z dlouhodobého hlediska. 

Strategická analýza je nutným předpokladem věrohodnosti výsledného ocenění. Musí 

následovat vymezení relevantního trhu, který je pro oceňované podniky příslušný, aby 

umožnil získat základní data o tomto trhu a posoudit jeho atraktivitu a následné zpracování 

prognóz dalšího vývoje tohoto trhu. Dalším krokem bude analýza konkurence a vnitřního 

potenciálu podniku.  
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