
Finanční analýza firmy CBA, s.r.o. 

KATEŘINA KULHAVÁ 

Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Strouhal 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ  

2018/2019 

ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace 

jedné vybrané společnosti, kterou v tomto případě fiktivně 

pojmenujeme CBA, s.r.o. Časové ohraničení finanční analýzy 

je od roku 2013 do roku 2017.  

Práce je rozdělená do dvou částí. Teoretická část objasňuje 

definice základních pojmů finanční analýzy, různých ukazate-

lů a popisuje jednotlivé hodnotící modely. Praktická část 

nejdříve poskytuje informace o společnosti CBA, s.r.o. a pou-

kazuje na fúzi, kterou společnost prošla. Tento významný, klí-

čový okamžik zřetelně zaznamenáme při provádění finanční 

analýzy, porovnávání poměrových ukazatelů a modelovém 

zobrazení.  

V závěru práce je shrnutí zjištěných výsledků, celkové zhod-

nocení finančního zdraví společnosti a doporučení. 

ABSTRACT 

Subject of the bachelor thesis is financial statement analysis 

of selected company which for this case we use fictional na-

me CBA, s.r.o. The time fame of the financial analysis is from 

2013 to 2017.  

The thesis is divided into two parts. Theoretical part clarifies 

basic concepts of financial analysis, different indicators and 

description of each evaluation indicator. Practical part at first 

provides information about the company (CBA, s.r.o) and 

points to the merger that the company has gone through. 

This significant key moment is distinctly recorded during an 

implementation of the financial analysis, ratio indicator com-

parsion and model display.  

Conclusion of the thesis is summary of results, overall evalu-

ation of financial health of the company and recommendati-

ons for higher profitability, liquidity and solvency. 

ZÁVĚR 

Po aplikaci metod a ukazatelů finanční analýzy bylo zjiš-

těno, že se výrazně změnila majetková struktura a i fi-

nanční stabilita podniku. Důvodem změny byla fúze spo-

lečnosti, která začala roku 2015 a trvala až do 1. dubna 

2016. Fúze ovlivnila výpočet celé finanční analýzy 

a celkovou situaci společnosti. Došlo k celkovému ná-

růstu bilanční sumy a tržeb a vzrostla hodnota výsledku 

hospodaření za účetní období, jak je vidět v grafu nalevo.  

 

Ukázalo se, že společnost používá agresivním financová-

ním. Doporučila bych snížit krátkodobé závazky z ob-

chodních vztahů, aby podnik dosáhl dlouhodobé finanční 

rovnováhy.  

 

Dále bych doporučila podniku se soustředit na přizpůso-

bení tempa růstu tržeb, vzhledem k probíhajícím rekon-

strukcím a předělávání čerpacích stanic, aby se  

nedostala do finančních problémů.  

METODIKA 

 
K finanční analýze byly použity  informace z účetních 

závěrek v období od roku 2013 do roku 2017, konkrétně 

z rozvahy,  výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních 

tocích společnosti.   

 

V teoretická části byly vysvětleny základní pojmy finanč-

ní analýza a udělán podrobný popis metod  a ukazatelů, 

které byly v praktické části aplikovány na společnosti 

CBA,  s.r..o.  Na  základě  praktické části bylo provedeno 

vyhodnocení finančního zdraví společnosti a navrhnuto 

doporučení pro zlepšení stávající situace společnosti. 
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