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 1 ÚVOD  

Rostoucí míra výkonnosti a žádoucí finanční situace jsou hlavní měřítka pro posouzení 

stabilních a úspěšných podniků. Cílem finančního řízení by měla být snaha o navyšování 

výkonnosti, které lze dosáhnout za pomoci tradičních a moderních manažerských přístupů či 

nástrojů.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti stavebního průmyslu za 

období let 2004 až 2012. 

Diplomová práce bude rozdělena do 5 kapitol, jež lze rozdělit na teoretickou a 

praktickou část práce. První kapitola je úvod.  

Druhá kapitola bude věnována teoretickému přístupu a metodám finanční výkonnosti, 

která se bude skládat z pojetí výkonnosti, z popisu finanční analýzy a ukazatele ekonomické 

přidané hodnoty jako měřítku finanční výkonnosti. Následně bude kapitola věnována 

pyramidovým rozkladům vybraných finančních ukazatelů a analýze citlivosti. 

Třetí kapitola bude obsahovat představení stavebního průmyslu, jeho strukturu, 

zaměstnanost, srovnání významných firem v tomto odvětví, včetně zachycení jeho 

historického vývoje až do posledního sledovaného roku. Kapitola bude dále věnována 

horizontální a vertikální analýze, na kterou navazuje výpočet poměrových ukazatelů.  

Čtvrtá kapitola bude zaměřena na zhodnocení finanční výkonnosti stavebního 

průmyslu za pomoci stanovení ekonomické přidané hodnoty na bázi zúženého hodnotného 

rozpětí. Pro analýzu vlivů působících na měřítko finanční výkonnosti bude proveden 

pyramidový rozklad EVA, na který navazuje pyramidový rozklad nákladů na vlastní kapitál a 

ukazatele rentability aktiv. Součástí této analýzy bude i pyramidový rozklad hrubého 

operačního přebytku. Další částí bude analýza citlivosti vrcholového ukazatele EVA a 

vybraných dílčích vlivů. V závěru kapitoly bude provedeno souhrnné zhodnocení dosažených 

výsledků pomocí jednotlivých analýz. 

Poslední 5. kapitola bude obsahovat závěr diplomové práce.   
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2 POPIS METOD HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI  

Kapitola je věnována jednomu z hlavních předpokladů úspěšného finančního řízení 

podniku, a to přístupům a metodám měření finanční výkonnosti, které napomáhají podnikům 

k vyšší konkurenceschopnosti či přizpůsobení se vlivům ekonomického prostředí a 

v neposlední řadě tvorbě zisku.  V dílčích kapitolách je nejdříve specifikováno teoretické 

vymezení výkonnosti podniku a metodické přístupy k měření finanční výkonnosti, na něž 

navazuje detailní rozbor finanční analýzy a moderního ukazatele EVA. Následuje popis 

souhrnných modelů, hodnotících finanční výkonnost, a pyramidových rozkladů finančních 

ukazatelů. Tato kapitola vychází především z odborných publikací věnujících se finanční 

výkonnosti, mezi něž patří Dluhošová (2010), Neumaierová a kol. (2005), Kislingerová a 

Hnilica (2008), Pavelková a Knápková (2009) a Synek, kol. (2011).  

2.1 Pojetí výkonnosti 

Výkonnost podniku je jedním z významných cílů finančního řízení. Účelem 

výkonnosti podniku je dosahovat žádoucího zhodnocení vloženého kapitálu, jež se váže 

s majetkem podniku. Hlavním úkolem finančního řízení je generovat finanční prostředky pro 

uspokojení zájmových skupin, které se podílejí na tvorbě hodnoty podniku a vnímají 

výkonnost ze svého pohledu. Mezi zájmové skupiny jsou zařazeny především vlastníci 

(shareholders), kteří očekávají nejvyšší zhodnocení vložených prostředků. Mezi další subjekty 

patří zaměstnanci, věřitelé, dlužníci či dodavatelé. Každý z těchto subjektů očekává příslušný 

výnos. Cílem zaměstnanců je dosáhnout co nejvyšších mezd. Věřitelé požadují dostatečnou 

likviditu, zhodnocení poskytnutých zdrojů a schopnosti dlužníka dostát svým závazkům. 

Dodavatelé vyžadují včasnou úhradu výrobních vstupů a zejména shareholders bojují o co 

nejvyšší podíl na zisku z majetkového podílu či růst share-price. Z výše uvedených cílů 

zájmových skupin vázaných na podnikovou strukturu jsou však patrné nesoulady mezi 

jednotlivými požadavky. Pro podnik je důležitý každý člen, aby byla zajištěna co nejvyšší 

hodnota podniku. Z těchto důvodu je zapotřebí stanovit si, z jaké pozice bude výkonnost 

měřena a zvolit postoj, který bude přinášet pro všechny pozitivní přínos. Konkurenční trh, 

přizpůsobení se podniků ekonomické situaci, to vše má v dnešní době podstatný vliv na pojetí 

i měření výkonnosti. Růst výkonnosti je zcela závislý na identifikaci a pozorování vlivů, jež 

na něj působí. Pozitivní růst výkonnosti podniku je dán pouze u takového subjektu, který se 

dokáže flexibilně přizpůsobovat měnícím se podmínkám trhu, pravidelně analyzuje úroveň 

výkonnosti s cílem neustále zvyšovat její hodnotu. Na základě řízení výkonnosti lze propojit 

veškeré podnikové činnosti tak, aby bylo dosaženo fungujícího a prosperujícího podniku. Za 
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tímto účelem je nezbytné, aby společnosti aplikovaly moderní manažerské metody, techniky, 

které působí na růst výkonnosti či na hodnotu pro vlastníky a stabilitu podniku 

v konkurenčním prostředí. Z pohledu historie byl při měření výkonnosti kladen důraz na 

ziskovou marži, růst zisku a rentabilitu investovaného kapitálu. Moderní koncepty výkonnosti 

jsou založeny na tvorbě hodnoty pro vlastníky a na hodnotovém řízení. Při měření výkonnosti 

je v dnešní době kladen důraz především na vlastníky společnosti, kteří investovali své peníze 

do podnikání a podstupují největší riziko. Cílem těchto podnikatelů je očekávání návratnosti 

vložených prostředků v závislosti na podstoupeném riziku. V případě, že bude naplněno, 

pokračují v činnosti nadále (Shareholder Value). Úspěšné podnikání je založeno na koncepci 

uspokojení všech zájmových skupin (Stakeholder Value). 

Teorie řízení Shareholder Value a Stakeholder Value je úzce spjata s odlišným 

vnímáním funkce subjektů k podniku a také hodnocením podniku vnějšími subjekty, zejména 

institucemi finančních trhů.  Koncepce Shareholder Value lze rozdělit na dva přístupy, jak 

uvádí Dluhošová (2010). První koncepce je založena zejména na maximalizaci bohatství 

akcionářů, jakožto vlastníků společnosti, kteří logicky očekávají návratnost svých 

investovaných prostředků. Cílem akcionářů je především dostatečně zhodnotit vložený 

kapitál, který bude dosahovat vyšší hodnoty, než případný výnos u jiné investice při 

podstoupení stejné míry rizika. Druhá koncepce Shareholder Value souvisí s podnikovým 

cílem, který je definován jako maximalizace užitku akcionářů dosažený maximalizací majetku 

vlastníků. Stakeholder přístup rozšiřuje cíle podniku druhého koncepčního pojetí Shareholder 

Value o zájmy dalších participujících účastníků, mezi něž lze zařadit například věřitele a 

zaměstnance.  

2.2 Ukazatele měření výkonnosti 

Ukazatele měření výkonnosti lze od tradičních až po moderní přístupy, založené na 

hodnotovém řízení, rozdělit na účetní, ekonomické a tržní ukazatele.  

Účetní ukazatele výkonnosti 

Účetní ukazatele výkonnosti podniku vycházejí z účetní definice zisku, která obsahuje 

určité nedostatky, neboť v dostatečné míře nevyjadřuje schopnost podniku tvořit CF. 

Nedokonalost těchto ukazatelů spočívá také v nereflektování rizika, vlivu inflace, časové 

hodnoty peněz a dále nesrovnávají dosažený výsledek hospodaření s alternativními náklady. 

Účetní ukazatele lze rozdělit na čistý zisk, provozní zisk, zisk před úhradou úroků, daní a 
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odpisů, zisk na akcii, nebo poměrové ukazatele, mezi něž patří rentabilita aktiv, rentabilita 

dlouhodobého kapitálu a rentabilita vlastního kapitálu.  

Ekonomické ukazatele výkonnosti 

Ekonomické ukazatele byly vytvořeny na základě zjištění, že vývoj rentability není 

vždy v souladu s tvorbou hodnoty pro vlastníky. Aby bylo možné určit hodnotu, musí být 

výnosy porovnány s náklady na kapitál. Pokud jsou použity náklady na celkový kapitál 

WACC, je možno odhadnout, zda byla vytvořena hodnota, větší výnos z kapitálu než WACC, 

nebo naopak „zničena“. 
1
 Ekonomické ukazatele oproti účetním ukazatelům berou v úvahu 

riziko, faktor času a rozsah vázaného kapitálu. Mezi hlavní ekonomické ukazatele patří 

ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added) na bázi ekonomického zisku, čistá 

současná hodnota (Net Present Value) a ukazatel CFROI (Cash Flow Return on Investment).  

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA znázorňuje ekonomický zisk, který 

vznikne po úhradě všech nákladů, tedy i nákladů na celkový kapitál. Základním pravidlem 

ekonomické přidané hodnoty je, že podnik musí generovat finanční prostředky minimálně ve 

výši hodnoty nákladů kapitálu z investovaných prostředků, které zahrnují úroky z dluhů či 

výplatu akcionářů odpovídající míře návratnosti vloženého kapitálu za podstoupené riziko.  

Čistá současná hodnota NPV se řadí mezi optimální ukazatele pro tvorbu hodnoty, 

která znázorňuje přírůstek majetku v závislosti na realizaci daného projektu. NPV vyjadřuje 

rozdíl mezi současnou hodnotou volných peněžních toků a počátečními investovanými 

prostředky. Nevýhoda ukazatele čisté současné hodnoty spočívá v asymetrii informací při 

výpočtu externími analytiky a také v nezbytnosti odhadu volných finančních prostředků na 

několik budoucích let.   

Ukazatel CFROI je založen na výpočtu vnitřního výnosového procenta. CFROI 

porovnává vnitřní výnosové procento s průměrnými náklady na celkový kapitál. V případě, že  

CFROI > WACC, podnik tvoří hodnotu. Kladnou vlastností ukazatele CFROI je schopnost 

porovnání výkonnosti společnosti v čase, s různou skladbou aktiv, podnikající v různých 

segmentech a v různých zemích. Ukazatel má daleko vyšší vypovídající schopnost, a to 

v důsledku odstranění účetních nedostatků a reflektování míry inflace. Zápornými vlastnostmi 

ukazatele jsou složité úpravy nutné pro výpočet ukazatele, což omezuje využití tohoto měřítka 

                                                 
1
 DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2010, str. 18. 
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pouze na podnikové úrovni. Další nevýhodou je, že po celou dobu životnosti dlouhodobého 

majetku jsou jeho CF konstantní.  

Tržní ukazatele výkonnosti 

Tržní ukazatele výkonnosti jsou vysoce citlivé na vývoj akciového trhu a výkonnost 

podniku je posuzována z pohledu trhu. K hlavním tržním ukazatelům se řadí ukazatel tržní 

přidaná hodnota MVA a ukazatel tržní výnos akciového kapitálu TSR.  

MVA je dána rozdílem tržní hodnoty podniku a investovaným kapitálem do podniku. 

Navýšení tržní přidané hodnoty nelze docílit pouze pomocí přírůstku vloženého kapitálu, ale 

MVA vzroste v důsledku vyššího výdělku investovaného kapitálu, než představují náklady na 

kapitál. Nevýhodou tohoto ukazatele je nevypovídající schopnost, zda dosažená hodnota je ve 

shodě s očekáváním investorů.   

 TSR představuje ukazatel, který měří změny v bohatství vlastníků akcií. TSR je 

vyjádřen součtem vyplacených dividend a kapitálového výnosu, který získávají akcionáři 

z nákupu akcií. Tento ukazatel je založen na principu vnitřního výnosového procenta. TSR lze 

využít pouze pro měření výkonnosti obchodovaných podniků, nikoli neobchodovaných 

společností či divizí.  

2.3 Finanční analýza 

Finanční analýza vyjadřuje hlavní dílčí část komplexu finančního řízení podniku, jejíž 

podstatou je za pomocí metod a řady ukazatelů zhodnotit finanční situaci, stabilitu či zdraví 

podniku na základě minulého a aktuálního vývoje s cílem stanovení budoucího vývoje 

(analýza ex ante). Součástí této analýzy je také rozbor možných budoucích úskalí podniku a 

návrh opatření pro zlepšení finanční situace, rentability a zkvalitnění finančního řízení. 

Finanční analýzu lze vymezit z několika hledisek. Z pohledu uživatelského je finanční 

analýza orientována zejména na vlastníky, akcionáře, investory, věřitele či na vedoucí 

manažery podniku. Z časového pohledu je finanční analýza chápána jako nástroj pro 

zhodnocení minulého a současného vývoje ekonomického subjektu, který přispívá pro odhad 

budoucí situace podniku a pro vytvoření finančních plánů. Obsahové hledisko finanční 

analýzy představuje komplexní rozbor dat z účetnictví a zhodnocení dosavadního finančního 

řízení i na základě dalších ekonomických informací získaných z externích zdrojů. 

Pro vytvoření finanční analýzy jsou základním zdrojem informací zejména výkazy 

z finančního účetnictví, mezi které patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o pohybu 
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peněžních toků. Dalšími zdroji finanční analýzy pro posouzení finanční situace podniku jsou 

také výkazy z vnitropodnikového účetnictví, tedy plán a kalkulace podnikových nákladů, 

výkazy o výkonové spotřebě či vnitropodnikové informace o střediscích podniku. Podklady 

mohou být získány i z externích zdrojů, jako burzovní zprávy, prognózy finančních analytiků, 

měnový vývoj či výše úrokových sazeb.  

Pro stanovení finanční situace či prosperity podniku lze použít různé techniky a 

metody finanční analýzy, které však mají společné vlastnosti, tedy že volba metody by měla 

být učiněna s ohledem na spolehlivost, vypovídající schopnost, účelnost a nákladovou 

přiměřenost. Metody finanční analýzy lze rozdělit na deterministické a matematicko-

statistické, dle Dluhošové (2010). Pro finanční analýzu jsou nejčastěji využívané 

deterministické metody, které zahrnují analýzu trendů, analýzu struktury, poměrovou analýzu, 

analýzu soustav ukazatelů a také citlivostní analýzu.  

2.3.1 Analýza extenzivních ukazatelů 

Mezi základní metody finanční analýzy patří rozbor analýzy extenzivních ukazatelů. 

Metoda je založena na sledování účetních dat z výkazů podniku, jež jsou obsahem výročních 

zpráv. Tato analýza vyhodnocuje ukazatele jak v hodnotovém, tak i v absolutním vyjádření, 

proto se tato metoda jinak nazývá také analýza absolutních ukazatelů. Pokud tyto ukazatele 

zachycují stav k určitému časovému okamžiku, jedná se o stavové ukazatele, které čerpají 

především z rozvahy podniku. Jestliže hodnoty ukazatele vyjadřují časový interval, hovoří se 

o tokových ukazatelích čerpajících zejména z výkazu zisku a ztráty. Na základě rozboru 

těchto hodnot se aplikuje horizontální a vertikální analýza. 

Horizontální analýza  

 Analýza vývojových trendů je založena na hodnocení vývoje hodnot z jednotlivých 

výkazů společnosti v čase a změn souhrnných ukazatelů, jimiž jsou výhradně aktiva, pasiva, 

tržby, náklady, CF z provozní a finanční činnosti. Výsledkem této analýzy jsou časové řady 

hodnot, které slouží k zachycení změn v čase a stanovení dlouhodobých trendů hlavních 

ukazatelů. Horizontální analýza je prováděna v absolutním i relativním vyjádření změny 

položky následovně: 

absolutní změna 1 ,t tU U U           (2.1) 

relativní změna 1

1 1

,t t

t t

U U U

U U



 

 
         (2.2) 
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 kde tU  je hodnota ukazatele, t je běžný rok, t-1 je předchozí rok. 

Vertikální analýza 

 Analýza struktury zobrazuje podíl dílčích složek finančních výkazů k souhrnnému 

absolutnímu ukazateli. V případě výkazu rozvahy tvoří základ celková hodnota aktiv a pasiv, 

u výkazu zisku a ztráty je zvolena základna jako celková suma tržeb nebo výnosů. Při aplikaci 

této analýzy se využívají účetní data v rámci jednoho sledovaného roku vertikálně a veličiny 

jsou vyjádřeny v procentech. Obecná rovnice je dána takto: 

podíl na celku = ,i

i

U

U         (2.3) 

kde iU  je hodnota dílčího ukazatele,  iU  je velikost absolutního ukazatele. 

2.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Základní a běžnou metodou finanční analýzy jsou poměrové ukazatele. Analýza 

poměrovými ukazateli vychází zejména z údajů základních účetních výkazů. Poměrový 

ukazatel se vypočítá z poměru jednotlivých položek či skupiny základních účetních výkazů 

k jiné položce, nebo k jejich skupině, které jsou vzájemně souvislé. Mezi základní a časté 

poměrové ukazatele patří ukazatele rentability, likvidity, aktivity, finanční stability, 

zadluženosti a kapitálového trhu. Veškeré vzorce či vztahy těchto ukazatelů byly použity 

z literatury Dluhošová (2010). 

Ukazatele rentability 

Významnou skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatele rentability, které vyjadřují 

míru zhodnocení vloženého kapitálu a posuzují finanční výnosnost podniku. Rentabilita 

vychází ze vztahu, který vždy poměřuje různé podoby zisku, a to EBITDA (zisk před úhradou 

odpisů, úroků a daní), EBIT (zisk před zdaněním a splacením úroku), EBT (zisk před 

zdaněním), EAT (čistý zisk) a EAR (nerozdělený zisk). Doporučený trend těchto ukazatelů je 

rostoucí. 

Rentabilita aktiv (Return on Assets) bývá označována za podstatný ukazatel 

rentability, protože poměřuje zisk s celkovými aktivy podniku bez zřetele na původ 

financování. Výsledná hodnota tohoto ukazatele má vypovídající schopnost o efektivnosti 

dosaženého zisku společnosti i o produkční síle. Rentabilita aktiv je vyjádřena následujícím 

vztahem: 
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   ,
EBIT

ROA
Aktiva

           (2.4)
  

kde EBIT je čistý zisk před zdaněním a odečtením úroků.
 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed), také nazývána jako 

ukazatel dlouhodobě investovaného kapitálu, měří celkový efekt z vloženého kapitálu. Jedná 

se o analýzu schopnosti generovat hodnotu z využití dlouhodobých prostředků. Tento 

ukazatel se využívá především pro mezipodnikové srovnání a je dán rovnicí: 

.
 

EBIT
ROCE

VK dlouhodobé dluhy



        (2.5)

       

 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) zachycuje efektivnost a výnosnost 

ze zdrojů, které byly vloženy vlastníky společnosti. Tento ukazatel je důležitým měřítkem pro 

akcionáře podniku, a to z důvodu, že mohou posoudit zhodnocení a výnosnost jejich 

prostředků při podstoupení rizika. Rentabilita vlastního kapitálu je dána vztahem: 

,
EAT

ROE
VK

            (2.6)
 

kde EAT je čistý zisk a VK je vlastní kapitál.  

Rentabilita tržeb (Return on Sales) bývá označována jako ukazatel vyjadřující stupeň 

ziskovosti podniku. Ukazatel věrohodně hodnotí rentabilitu jako celek a využívá se zejména 

pro časové srovnání a mezipodnikovou komparaci. Rentabilita tržeb udává velikost hrubého 

zisku před zdaněním a úroky připadající na 1 Kč tržeb a je dána rovnicí: 

.
EBIT

ROS
Tržby

          (2.7) 

Rentabilita nákladů (Return on Costs) představuje poměr celkových nákladů 

společnosti k tržbám. Vyjadřuje, kolik Kč čistého zisku obdrží podnik vložením 1 Kč 

celkových nákladů. Ukazatel ROC se vypočítá dle vztahu: 

EAT
ROC

Náklady
 ,                      (2.8) 

nebo 
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 ROC = 1− 
tržby

zisk
 ⇒1 − rentabilita tržeb.       (2.9) 

Ukazatele aktivity 

Efektivnost podnikové činnosti je dosažena pouze v závislosti na optimálním využití 

majetku, kterým podnik disponuje. Využití tohoto majetku se analyzuje za pomocí ukazatelů 

aktivity, a to v podobě obratu aktiv nebo v podobě rychlosti obratu celkového kapitálu 

vázaného v majetku měřené ve dnech. Obecně se jedná o ukazatele typu doby obratu nebo 

obratovosti, které se aplikují pro optimální řízení majetku.  

Obrat celkových aktiv vyjadřuje intenzitu využití celkového vloženého kapitálu. 

Ukazatel charakterizuje počet obrátek, tedy kolikrát se aktiva za určitý časový interval obrátí. 

Doporučeným trendem tohoto ukazatele je rostoucí hodnota, a čím vyšší, tím dochází k vyšší 

efektivitě využití celkového majetku podniku. 

Obrátka celkových aktiv = .
Tržby

Aktiva
                       (2.10)              

Doba obratu aktiv je převrácenou hodnotou předchozího ukazatele a udává dobu, 

která je zapotřebí k obratu celkového majetku ve vztahu k tržbám. Pozitivní efekt pro podnik 

je dosáhnout co nejkratší doby, která zajistí vyšší dosažení zisku. Doporučeným trendem je 

tedy klesající tendence a ukazatel je dán vztahem: 

Doba obratu aktiv = 
360

.
Aktiva

Tržby


                  (2.11)

 

 

Doba obratu zásob znázorňuje podíl zásob k celkové hodnotě tržeb a udává časový 

interval, ve kterém dojde k přeměně zásob na pohotové peněžní prostředky. Pro podnik je 

nejvýhodnější co nejkratší doba, avšak za podmínky nenarušení chodu výroby. 

Doba obratu zásob = 
360

.
Zásoby

Tržby


                     (2.12) 

Doba obratu pohledávek je z velké míry obrazem strategie řízení pohledávek a 

vyjadřuje dobu, za jakou jsou průměrně uhrazeny vydané faktury. Význam tohoto ukazatele 

spočívá v tom, že je součástí plánování peněžních toků a vystihuje také problémy inkasa 

pohledávek od odběratelů, pokud ukazatel trvale překračuje doby splatnosti. Ukazatel 

vyjadřuje počet dní, na které je vystaven dodavatelský úvěr.  
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Doba obratu pohledávek = 
360

.
Pohledávky

Tržby


                   (2.13)

 

 

Doba obratu závazků udává počet dní, respektive za jak dlouho podnik uhradí své 

závazky. V praxi se využívá pravidla, že doba obratu závazků by měla být kratší než doba 

obratu pohledávek a nedojde tak k narušení finanční rovnováhy. 

Doba obratu závazků = 
360

.
Závazky

Tržby


                  (2.14)

 

Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 Na základě bilance rozvahy lze zjistit, že dlouhodobý nebo krátkodobý majetek je kryt 

konkrétní výší zdrojů, ať už vlastními či cizími. Rozhodujícím faktorem pro finanční stabilitu 

a optimální výši zadluženosti je poměr vlastního a cizího kapitálu. Využití pouze vlastních 

zdrojů vede k nižší výnosnosti vloženého kapitálu, cizí zdroje představují levnější způsob 

financování, které s sebou přináší i nízkou úroveň podstoupeného rizika.  

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) je jeden z ukazatelů, který 

posuzuje dlouhodobou finanční stabilitu a je měřítkem schopnosti podniku krýt své 

prostředky vlastními zdroji. Dále vyjadřuje míru finanční samostatnosti podniku. Doporučený 

vývoj tohoto ukazatele je pozitivní trend, který značí upevňování finanční stability podniku.  

Podíl vlastního kapitálu na aktivech = 
 kapitál

.
Vlastní

Aktiva
                (2.15)

  

 Ukazatel stupeň krytí stálých aktiv vyjadřuje podíl dlouhodobého kapitálu ke stálým 

aktivům společnosti. Pravidlem finanční stability je krytí dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku stálými zdroji. Hodnota ukazatele by měla být alespoň ve výši 100 %, 

což značí, že celková aktiva jsou krytá dlouhodobými zdroji. Ukazatel stupně krytí stálých 

aktiv by měl v čase nabývat stále vyšších hodnot.  

Stupeň krytí stálých aktiv = 
 

.
Stálá aktiva

Dlouhodobý kapitál
                (2.16)

 

 Převrácenou hodnotou výše uvedeného ukazatele je majetkový koeficient. Vyjadřuje 

zapojení cizích zdrojů, v důsledku přiměřeného zadlužení, na zvýšení rentability vlastního 

kapitálu. Finanční páka by měla optimálně dosahovat stabilních hodnot v čase.  
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 Majetkový koeficient = .
Aktiva

VK
                  (2.17) 

 Ukazatel celkové zadluženosti je vyjádřen jako poměr cizích zdrojů a celkových 

aktiv. Zobrazuje míru zapojení věřitelů na financování celkového kapitálu, ze kterého je 

financován majetek podniku. Riziko věřitelů roste s hodnotou tohoto ukazatele. Optimální 

úroveň celkové zadluženosti by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 60 %, dle literatury 

Pavelková, Knápková (2009).   

Ukazatel celkové zadluženosti = 
izí 

.
C kapitál

Aktiva
               (2.18)

            

 Dlouhodobá zadluženost je rozšířeným ukazatelem celkové zadluženosti. Podíl 

tohoto ukazatele je upraven na poměr pouze dlouhodobého cizího kapitálu k celkovým 

aktivům.   

  Dlouhodobá zadluženost =                 (2.19)

              

 Běžná zadluženost vychází z podílu krátkodobého cizího kapitálu k celkovým 

aktivům. Krátkodobý cizí kapitál je zastoupen krátkodobými závazky, bankovními úvěry 

krátkodobého charakteru.  

 Běžná zadluženost =                               .                            (2.20) 

 

 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu lze definovat jako podíl cizích zdrojů na 

vlastním kapitálu. Výsledná hodnota ukazatele nám udává, kolikrát dluh převyšuje hodnotu 

vlastního kapitálu. U společnosti s finanční stabilitou by se hodnota zadluženosti vlastního 

kapitálu měla pohybovat v intervalu 80 – 120 %, dle literatury Dluhošová (2010)  

Zadluženost vlastního kapitálu =
 

.
kapitáC zí li

VK
                 (2.21) 

 Úrokové krytí vyjadřuje schopnost podniku splácet úroky, tedy kolikrát jsou úroky 

kryty dosaženou hodnotou EBIT. Pozitivní finanční situace je dána dosažením vyšších hodnot 

ukazatele úrokového krytí, kdy je úhrada úroků zajištěna. V případě dosažení hodnoty 

  
.

 

Dlouhodobý cizí kapitál

Celková aktiva

  
  

 

Krátkodobý cizí kapitál

Celková aktiva
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ukazatele 100 % podnik generuje finanční prostředky pouze na úhradu úroků a zisk podniku 

je nulový. Optimální úroveň hodnoty tohoto ukazatele je vyšší než 100 %.  

Ukazatel úrokového krytí = .
 

EBIT

Nákladové úroky
               (2.22) 

 Úrokové zatížení je převrácenou hodnotou úrokového krytí a značí část celkového 

vytvořeného efektu, kterou odčerpají úroky. Uvedený ukazatel je z převážné míry závislý na 

vývoji rentability podniku, na podílu zdrojů financování činnosti z cizích zdrojů a úrokové 

míře.     

Ukazatel úrokového zatížení = 
 

.
Nákladové úroky

EBIT
               (2.23) 

Ukazatele likvidity 

 Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku transformovat aktiva na pohotové 

peněžní prostředky, které zajistí solventnost podniku z krátkodobého hlediska. Tato skupina 

ukazatelů je založena na bázi stavových veličin. Negativní vlastností těchto ukazatelů je 

především krátkodobá vypovídající schopnost, a to z důvodu rychlé proměnlivosti oběžných 

aktiv. Mezi ukazatele likvidity řadíme ukazatel celkové likvidity, pohotové likvidity a 

okamžité likvidity.  

 Ukazatel celkové likvidity neboli ukazatel běžné likvidity, analyzuje platební 

schopnost podniku. Celková likvidita je dána podílem oběžných aktiv a krátkodobých 

závazků, které zahrnují krátkodobé cizí zdroje či neúročené závazky z obchodní činnosti. 

Vyjadřuje, kolikrát jsou krátkodobé dluhy podniku kryty oběžnými aktivy. Optimální rozmezí 

hodnot tohoto ukazatele, dle publikace Dluhošová (2010), se pohybuje od 1,5 do 2,5, avšak 

rozhodujícím faktorem je srovnání výsledné hodnoty s příslušným odvětvím, v němž 

společnost podniká. 
  

Ukazatel celkové likvidity =
 

,
OA

KZ
                 (2.24) 

kde OA jsou oběžná aktiva a KZ jsou krátkodobé závazky. 
  

Ukazatel pohotové likvidity vychází z hodnoty oběžných aktiv snížené o velikost 

zásob, které představují pouze pohotové finanční prostředky, tedy pokladní hotovost, hotovost 

na bankovních účtech, čisté pohledávky a další. Za příznivou výši tohoto ukazatele se dle 
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literatury Dluhošová (2010) považuje rozmezí od 1 do 1,5, avšak opět závisí na druhu činnosti 

podniku, odvětví, v němž působí či na strategii finančního řízení. Rostoucí trend tohoto 

ukazatele značí pozitivní finanční a platební situaci a opačně.   

Ukazatel pohotové likvidity = 
ěžná aktiva- zásoby

.
Krátkodobé závazky

Ob
              (2.25)

 

Ukazatel okamžité likvidity vychází z poměru pohotových platebních prostředků ke 

krátkodobým závazkům. Pohotovými platebními prostředky se rozumí vysoce likvidní 

prostředky, tedy peníze na účtech, pokladní hotovost či šeky nebo rychle přístupné finanční 

rezervy, jež má podnik k dispozici. Tento ukazatel je v převážné míře využíván jako 

doplňkový ukazatel k analyzování stupně likvidity podniku.  

Okamžitá likvidita = .
PP

KZ
                  (2.26) 

 Při analyzování likvidity podniku je možné doplnit výše uvedené ukazatele o 

ukazatele struktury oběžných aktiv.  

Podíl pohledávek na OA = 
Pohledávky

OA
 .                (2.27)   

 Podíl zásob na OA = 
Zásoby

OA
 .                 (2.28) 

 Tento ukazatel by neměl vykazovat příliš vysoké hodnoty, a to z důvodu, že zásoby 

představují nejméně likvidní položky z oběžných aktiv. Avšak hodnoty ukazatele se odvíjejí 

od typu činnosti podniku.  

 Ukazatel čistého pracovního kapitálu (Net Working Capital) je možno pojmout 

z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Z krátkodobého hlediska je ukazatel vyjádřen 

rozdílem oběžných aktiv a krátkodobých závazků, v případě dlouhodobého hlediska 

představuje rozdíl mezi dlouhodobými zdroji a stálými aktivy. Tento ukazatel je úzce spjat 

s likviditou podniku, neboť krátkodobá aktiva by měla převyšovat krátkodobé závazky 

podniku a dlouhodobé zdroje převyšovat dlouhodobá fixní aktiva. Překapitalizování podniku 

je situace, při níž podnik financuje svůj oběžný majetek také dlouhodobými zdroji. V případě 

krytí dlouhodobého majetku krátkodobým cizím kapitálem dochází k podkapitalizování 

podniku, což je ještě více nepříznivé vzhledem k finanční struktuře podniku.  
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 Čistý pracovní kapitál =    Oběžná aktiva Cizí kapitál krátkodobý  

nebo           Dlouhodobé zdroje fixní aktiva .             (2.29)  

Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele využívají kombinaci účetních údajů a údajů z kapitálového trhu. Tyto 

ukazatele jsou využívány pro informace potencionálních investorů podniku, který má právní 

formu akciové společnosti a jehož akcie jsou emitovány na kapitálových trzích. Mezi tyto 

ukazatele patří čistý zisk na akcii či ukazatel P/E. Z důvodu zaměření diplomové práce na 

finanční výkonnost stavebního průmyslu jako celku nebudou tyto ukazatele použity, tedy ani 

blíže specifikovány.    

Provozní ukazatele 

Provozní ukazatele slouží pro zlepšení úspor v oblasti nákladových položek podniku a 

jsou využity zejména pro vnitropodnikové potřeby. Nejčastěji se tyto ukazatele aplikují 

v oblasti stavebnictví. 

Mzdová produktivita vyjadřuje míru tržeb, která připadá na 1 Kč mzdových nákladů 

společnosti. Ukazatel lze vyčíslit dvěma způsoby, a to jako podíl přidané hodnoty 

ke mzdovým nákladům nebo jako poměr tržeb k nákladům na mzdy pracovníků. V případě 

růstu ukazatele dochází k vyšší produktivitě práce a podíl mzdových nákladů se snižuje. 

  Mzdová produktivita  =   /   přidaná hodnota mzdové náklady .             (2.30) 

 Hrubý operační přebytek představuje hodnotu finančních prostředků, které podniku 

zůstanou z účetní přidané hodnoty po úhradě osobních nákladů na financování dalších 

nákladů, mezi něž lze zařadit finanční náklady, odpisy, daně a čistý zisk.  

HOP =   Přidaná hodnota osobní náklady .                (2.31) 

2.4 Ukazatel finanční výkonnosti - EVA  

 Ekonomická přidaná hodnota patří do skupiny ekonomických ukazatelů výkonnosti a 

byla vytvořena v první polovině 90. let minulého století významnými ekonomy Joelem 

Sternem a Benettem Stewardem. Ekonomická přidaná hodnota je určena k všestrannému 

použití a jedná se o moderní ukazatel hodnotící finanční výkonnost podniku.  
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EVA představuje ucelený systém využívaný při řízení podniku, jehož účelem je 

propojení jednotlivých úrovní podnikového řízení, od vyhodnocení investičních projektů, 

oceňování podniků a akvizic, až po hodnocení výkonnosti podniku.  

Ekonomická přidaná hodnota je obrazem ekonomického zisku, který podnik generuje 

po úhradě celkových nákladů, včetně nákladů obětovaných příležitosti, dle literatury 

Pavelková, Knápková (2009). Tento ukazatel finanční výkonnosti vychází z čistého 

provozního zisku NOPAT. Hodnotí míru přispění podniku v důsledku svých aktivit ke zvýšení 

či snížení výsledné hodnoty pro své akcionáře.  

EVA pro výpočet využívá výnosy a náklady, které jsou spojeny pouze s hlavní 

podnikatelskou činností podniku a nezahrnuje výnosy a náklady spjaté s mimořádnými či 

nestandardními aktivitami.  

Výpočet ekonomické přidané hodnoty 

 Pro výpočet ekonomické přidané hodnoty je zapotřebí upravit vstupní účetní data tak, 

aby měla co nejvyšší vypovídací schopnost finanční situace podniku. Zásadní úpravou je 

stanovení kapitálu, který je zdrojem financování aktiv generujících operativní zisk. Další 

úpravy se týkají rozvahy, kterou je nutno upravit o nezahrnutá aktiva, která představují 

majetek důležitý pro činnost podniku a pro generování operativního zisku. Dále pak úpravy o 

aktiva, které zahrnuje rozvaha, avšak neparticipují na produkci operativního zisku. Cílem 

modifikace je dosáhnutí co nejpřesnějšího výsledku ekonomické přidané hodnoty v závislosti 

na vytvoření ekonomického modelu pro řízení podniku se záměrem docílit ekonomického 

zisku. Důležitou součástí výpočtu EVA je také určení nákladů na kapitál, které budou detailně 

popsány v kapitole 2.5. Výpočet EVA lze rozdělit na dvě základní verze stanovení 

ekonomické přidané hodnoty, a to na bázi provozního zisku a hodnotového rozpětí (Value 

Spread). Model založený na bázi provozního zisku (EVA - entity) je stanoven následující 

rovnicí: 

EVA NOPAT WACC C   ,                  (2.32) 

kde NOPAT představuje čistý provozní zisk, WACC průměrné vážené náklady celkového 

kapitálu a C značí kapitál vázaný v aktivech. 

Výše uvedený vztah pro stanovení výkonnosti podniku pracuje při výpočtu s čistým 

provozním ziskem NOPAT, který značí určité úskalí při stanovení hodnoty.  Hodnota 

ukazatele NOPAT znázorňuje operativní zisk, který je tvořen z čistých operativních aktiv 
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podniku. Pro stanovení NOPAT je tedy důležité vycházet z aktiv, které tvoří výpočet NOA. 

NOA představují sumu aktiv, která produkují operativní zisk. Je tedy zapotřebí upravit účetní 

aktiva na aktiva pouze operační. Východiskem je rozhodnutí, která aktiva mají operační 

povahu, a která nikoli, tedy budou vyloučena. Existuje řada úprav, mezi něž lze zařadit 

například určení aktiv, která nejsou důležitá pro výkon činnosti podniku. V případě 

dlouhodobého finančního majetku ve formě dlouhodobých cenných papírů či zápůjček může 

mít povahu portfoliových investic. V takovém případě by tento majetek měl být vyloučen 

z operativních aktiv, a to z důvodu, že finanční investování není hlavní náplní činnosti 

podniku. Dalším úskalím mohou být nedokončené investice, které mají charakter provozně 

potřebného majetku, avšak v přítomném čase nejsou k dispozici k tvorbě výsledku 

hospodaření, tudíž by měly být vyloučeny.  

Vedle úprav ukazatele NOPAT o čistá operativní aktiva jsou důležité další korekce, 

které lze rozdělit na úpravu finančních zdrojů, výše daně a vlastního kapitálu. Korekce 

finančních zdrojů zahrnuje úpravu v oblasti využívání formy leasingu, metod odepisování či 

tvorby a čerpání tichých rezerv. Protože NOPAT představuje čistý operativní zisk po zdanění, 

je zapotřebí úprava daně, a to v souvislosti s výší daně, výsledku hospodaření a u NOPAT. 

Výsledná hodnota NOPAT  u podniků je v podnikatelském prostředí ČR téměř 

nedostupná, protože ji firmy nezveřejňují a není tak veřejně dostupným údajem. Proto byl 

ukazatel NOPAT nahrazen výsledkem hospodaření před zdaněním a odečtením úroků (EBIT) 

dle publikace Mařík, Maříková (2005). EVA má po této úpravě následující vztah: 

(1 )EVA EBIT t WACC C      ,                 (2.33) 

kde EBIT představuje zisk před úroky a zdaněním, WACC průměrné náklady kapitálu, C  

celkový kapitál a t je sazba daně z příjmu. 

V České republice se pro srovnání různých podniků muže EVA formulovat na základě 

relativního vyjádření, kdy WACC byly nahrazeny náklady na vlastní kapitál. Tento vztah je 

také nazýván jako zúžené hodnotové rozpětí: 

( )EEVA ROE R E   ,                           (2.34) 

kde ROE představuje rentabilitu vlastního kapitálu, RE jsou náklady vlastního kapitálu a E je 

vlastní kapitál podniku. 
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V neposlední řadě lze EVA vyjádřit na bázi hodnotového rozpětí, které je dáno rovnicí: 

( )EVA ROC WACC C   ,                   (2.35) 

kde ROC je rentabilita investovaného kapitálu, WACC jsou vážené průměrné náklady kapitálu 

a C značí kapitál. 

Pokud podnik dosahuje kladných hodnot EVA, roste hodnota firmy. Jestliže je hodnota 

záporná, znamená to, že hodnota firmy se snižuje, ale nemusí být ztrátová – dosahuje zisku, 

ale nedostatečně velkého. Podstatná výhoda spočívá v tom, že aplikováním ukazatele EVA lze 

získat prostředek, který kombinuje dosažený hospodářský výsledek z velikosti rizika, které je 

spojeno s dosahováním tohoto výsledku a přibližuje tak účetní veličinu k tržnímu pohledu. 

2.5 Náklady kapitálu 

Zdroje financování podniku jsou nejdůležitější oblastí pro zajištění finanční stability 

podniku. V neposlední řadě je zapotřebí stanovit náklady, které jsou spojeny s jeho získáním 

či užitím. Náklady kapitálu představují náklady vynaložené na získání jednotlivých složek 

kapitálu. Jedná se o minimální požadovanou míru výnosnosti kapitálu. Náklady kapitálu lze 

rozdělit na dva typy podle úhlu pohledu, a to z pozice podniku a investora. Z hlediska 

podniku se jedná o kapitál získaný k rozvoji činnosti, z hlediska investora je to požadavek 

výnosnosti. Výsledná hodnota nákladů na kapitál má významný vliv na rozhodování o 

realizaci investičních projektů, oceňování podniku a také na hodnocení výkonnosti firmy. 

 Náklady kapitálu podniku jsou úzce spjaty s finančním rozhodováním při určení 

diskontní sazby pro výpočet efektivity z investičního záměru, v důsledku něhož lze 

rozhodovat o optimální kapitálové struktuře podniku. Riziko a náklady kapitálu spolu úzce 

souvisí, neboť riziko z investičního projektu je zahrnuto do diskontní sazby při hodnocení 

investice a následně se projeví v nákladech na kapitál. Náklady jsou tedy odrazem rizika, 

které podstupuje investor a lze je rozdělit na systematická a specifická (jedinečná) rizika. 

Systematické riziko má vliv na celé podnikatelské prostředí stejnou mírou danou 

makroekonomickým vývojem a lze jej v rámci ekonomického subjektu diverzifikovat. 

Specifické riziko je úzce spjato přímo s investicí podniku v konkrétním odvětví, které lze 

diverzifikovat prostřednictvím portfolia. 

Základní druhy nákladů na kapitál jsou náklady celkového kapitálu WACC, náklady 

vlastního kapitálu RE a náklady na cizí kapitál RD. 
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2.5.1 WACC  

 Pro generování zisku společnosti podnik využívá jak vlastní kapitál, tak i cizí úročené 

zdroje, jimiž jsou bankovní úvěry či obligace. I tyto zdroje s sebou nesou alternativní náklad, 

a to v podobě požadované výnosnosti věřitele v závislosti na podstoupeném riziku. WACC 

(Weighted Average Cost of Capital) jsou tedy dány vztahem: 

(1 )D ER t D R E
WACC

D E

   



,                 (2.36) 

kde RD představují náklady na úročený cizí kapitál, t je sazba daně z příjmu, D je úročený cizí 

kapitál, RE prezentují náklady na vlastní kapitál, E je vlastní kapitál a E+D=C znázorňuje 

celkový investovaný kapitál. 

2.5.2 Náklady na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou představovány výnosovým očekáváním investorů, 

které je určeno alternativním výnosem stejně rizikové investice, tedy kdyby vložili své 

prostředky do jiného projektu pod identickou velikostí rizika. Obecná struktura nákladů je 

dána poměrem: 

FR R PR  ,                              (2.37) 

kde R jsou náklady, RF představují výnosnost bezrizikového aktiva (desetiletý státní dluhopis) 

a PR prémie za riziko. 

V prémii za riziko je zakomponováno riziko obchodní i finanční. Obchodní riziko 

představuje riziko z nerovnováhy obratu a vychází z provozní páky. Finanční riziko značí 

problémy podniku v oblasti zadluženosti. V souvislosti s určením rizikové prémie byly 

vytvořeny metody, které napomáhají k odhadu výše nákladů na vlastní kapitál, mezi něž 

řadíme následující modely. 

Model oceňování kapitálových aktiv (Capital Asset Pricing Model) je založen na 

tržním přístupu k určení RE. Vyjadřuje vztah systematického, nesystematického rizika a 

očekávaného výnosu, tedy riziko celého trhu a riziko spojené s konkrétní investicí působí na 

celkové riziko investice. Tento model je jednofaktorovým modelem, který zahrnuje koeficient 

citlivosti, jenž je dán výsledkem regresní analýzy. Model lze rozdělit na dvě skupiny, a to na 

SML a CML. Model CML vyjadřuje linii kapitálových trhů, jež je dána tím nejlepším vztahem 
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výnosu aktiva a rizika příslušného trhu. SML představuje linii cenných papírů, která slouží 

k ocenění aktiv. Model CAPM-SML beta verze je dán vztahem: 

 ( ) ( )E F E M FE R R E R R    ,                 (2.38) 

kde E(RE) představuje očekávaný výnos vlastního kapitálu, RF je výnosnost bezrizikových 

aktiv, βE je koeficient vyjadřující zda riziko konkrétního aktiva je vyšší nebo nižší než riziko 

tržního portfolia, E(RM) je očekávaná výnosnost tržního portfolia a E(RM) – RF představuje 

rizikovou prémii znázorňující systematické riziko. 

 Arbitrážní model oceňování (Capital Asset Pricing Model) je model sloužící pro 

oceňování kapitálových aktiv, na jehož základě jsou stanoveny náklady vlastního kapitálu. Na 

rozdíl od předchozího modelu se jedná o vícefaktorový model, v důsledku využití většího 

množství faktorů (HDP, inflace, rentabilita, zadluženost). Podmínkou tohoto modelu je 

nemožnost dosáhnout arbitrážního zisku. Model APM je dán vztahem: 

( ) ( )E F Ej j F

j

E R R E R R      ,                          (2.39) 

kde βEj představuje koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný 

výnos j-tého faktoru, E(Rj) je očekávaný výnos j-tého faktoru.  

  

Dividendový model je možné aplikovat pouze u právní formy subjektu, která je 

akciovou společností. Tržní cena akcie je vyjádřena současnou hodnotou budoucích dividend 

a je tedy vhodné využít tento model u subjektů, jež pravidelně vyplácí dividendy.  Mezi 

předpoklady modelu patří nekonečná doba držby akcií a konstantní hodnoty dividend. Model 

je dán vztahem: 

E

DIV
R

Tržnícenaakice
 .                         (2.40) 

V případě hypotézy, že dividendy budou růst tempem g v příštích letech, se pro 

stanovení RE používá vztah: 

E

DIV
R g

Tržnícenaakice
  ,                                  (2.41) 
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kde g je tempo růstu dividend v příštích letech.  

  

Stavebnicové metody je možné uplatnit v případě nedostatečně rozvinutého 

kapitálového trhu a krátkého fungování tržní ekonomiky. Nedostatky předchozích modelů 

spočívaly v náročném stanovení β koeficientu a nejvíce u těch společností, jejichž akcie 

nebyly předmětem obchodování na kapitálovém trhu. U tohoto modelu došlo k odstranění 

zmíněného nedostatku tím, že alternativní náklady na vlastní kapitál lze určit ze součtu 

bezrizikové sazby a rizikové prémie, která je známa na základě účetních dat podniku. Jestliže 

se jedná o nezadluženou firmu, celkové náklady se stanoví na základě modelu INFA, jehož 

tvůrci jsou Ivan a Inka Neumaierovi. Tento model je především používán MPO ČR. 

Stavebnicový model je neustále modifikován, kdy poslední verzí navazuje na model MM II., 

dle publikace Dluhošová (2010).  

U

U E F podnikatelské finstab LAWACC R R R R R      ,               (2.42) 

kde RF je bezriziková úroková sazba, Rpodnikatelské riziková přirážka za podnikatelské riziko, 

RLA riziková přirážka za velikost podniku a Rfinstab přirážka za riziko z finanční stability. 

Vztah pro výpočet celkových nákladů u zadlužené firmy je upraven o výši dluhu 

(cizího úročeného kapitálu) a je dán rovnicí: 

(1 )L U

D
WACC WACC t

A
     ,                   (2.43) 

a náklady na vlastní kapitál jsou vyjádřeny jako: 

U

E

UZ ČZ UZ VK
WACC UM

A Z A A
R

VK

A

 
     

   ,               (2.44) 

kde D představuje bankovní úvěry a emitované obligace, A celková aktiva, t je sazba daně z 

příjmu, WACCU celkové náklady kapitálu nezadlužené firmy, ČZ čistý zisk, Z hrubý zisk, 

CZ/Z znázorňuje daňovou redukci, UM vyjadřuje úrokovou míru a UZ úplatné zdroje. 

2.5.3 Stanovení rizikových přirážek 

Náklady na vlastní kapitál lze získat po sečtení přirážek dle vztahu 2.45.  

E F podnikatelské finstab LA finstrR R R R R R     ,                (2.45) 
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kde Rfinstr představuje rizikovou přirážku za zadluženost. 

Bezriziková úroková míra je stanovena na základě státních pokladničních poukázek 

nebo státních dluhopisů. V našich podmínkách se bezriziková úroková sazba rovná úrokové 

míře desetiletých státních dluhopisů a je dostupná z portálu ČNB. 

  Riziková přirážka charakterizující velikost podniku využívá pro výpočet hodnotu 

úplatných zdrojů podniku a hodnota se určí dle následujících podmínek: 

- hodnota UZ ≥ 3 mld. Kč, pak RLA = 0,00 %, 

- hodnota UZ ≤ 0,1 mld. Kč, pak RLA = 5,00 % a  

- pokud jsou UZ > 0,1 mld. a současně UZ < 3 mld. Kč, pak platí pro výpočet RLA: 

2(3 . ) /168,2LAR mld Kč UZ   .                             (2.46) 

 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko znázorněná produkční silou závisí na 

ukazateli rentability aktiv, který se porovnává s ukazatelem X1, jehož vztah je dán: 

1
UZ

X UM
A

  .                    (2.47) 

Jestliže je ROA X1, tak Rpodnikatelské = Rpodnikatelskéodvětví. Zdali je ROA 0, Rpodnikatelské = 

10 %. Jestliže hodnota rentability aktiv se pohybuje v rozmezí 0 a X1, pak Rpodnikatelské se 

vypočítá podle vztahu: 

 

2

1

0,1
1

podnikatelské

EBIT
X

AR
X

 
 

  
 
 

.                  (2.48) 

Riziková přirážka za finanční stabilitu využívá pro stanovení této hodnoty ukazatel 

celkové likvidity: 

 3
DL

OA
L

KZ BU BU


 
,                  (2.49) 

kde OA představují oběžná aktiva, KZ krátkodobé závazky, BU bankovní úvěry a výpomoci a 

BUDL dlouhodobé bankovní úvěry. Na základě tohoto vztahu se porovnává ukazatel L3 a 

X1,X2, které vyjadřují mezní hodnoty likvidity stanovené Ministerstvem průmyslu a obchodu 

dle jednotlivých odvětví. Obecně doporučené hodnoty MPO jsou XL1=1 a XL2=2,5. 
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V případě, že L3      pak Rfinstab=10%. Jestliže L3 XL2, tak Rfinstab=0%. Pokud se celková 

likvidita podniku bude pohybovat v rozmezí XL1 L3 XL2 platí: 

2
2 3

0,1
2 1

finstab

XL L
R

XL XL

 
  

 
.                  (2.50) 

2.5.4 Náklady na cizí kapitál 

Náklady na cizí kapitál představují úroky z čerpání cizích zdrojů pro zajištění 

financování aktiv. Podnik platí úroky (snížené o daňový štít) věřitelům, kteří poskytli tyto 

prostředky. Jde o kapitál tvořený zejména dlouhodobými bankovními úvěry či jinými 

finančními výpomocemi. Náklady na cizí kapitál jsou dány vztahem: 

 (1 )DR i t   ,                               (2.51)  

kde i je úroková sazba za poskytnutí cizího kapitálu, t je sazba daně z příjmu. 

Náklady cizího kapitálu, které vznikly v důsledku upisování obligací, se stanoví jako: 

 
1

(1 ) (1 )
T

t T

t D D

t

P c R NV R 



      ,                 (2.52) 

kde P značí tržní cenu obligace, c představuje kupónovou platbu, T je doba do splatnosti a NV 

nominální hodnota obligace.  

 

2.5 Pyramidové rozklady finančních ukazatelů 

Pyramidové rozklady ukazatelů jsou součástí hodnocení finanční výkonnosti. Pro 

zdokonalení řízení výkonnosti představují nástroj, kterým lze zachytit všechny faktory a dílčí 

souvislosti působící na vrcholový ukazatel pyramidového základu. Mezi tyto nástroje řadíme 

soustavy ukazatelů, které jsou propojeny vzájemnou logickou vazbou. Pyramidový rozklad 

vychází z postupného rozkladu vrcholového ukazatele na dílčí složky. Jestliže se změní 

hodnota jednoho ukazatele, dochází v důsledku vzájemné propojenosti ke změně konečného 

výsledku. 

V rámci rozkladu vrcholového ukazatele mohou být využity dvě metody vazeb, jimiž 

jsou aditivní a multiplikativní. Změnu vrcholového ukazatele lze zachytit pomocí součtu vlivů 

změn dílčích ukazatelů, a to následujícím vztahem: 

 
ix a

i

y x   ,                               (2.53) 
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kde x znázorňuje analyzovaný ukazatel, xy  představuje přírůstek vlivu analyzovaného 

ukazatele, ai je dílčí ukazatel, 
ia
x tvoří vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x, 

dle Dluhošová (2010). 

V zásadě lze rozlišit dva typy odchylek, a to absolutní: 

1 0x x x   ,                    (2.54) 

a relativní 

 1 0 0( ) /x x x x   .                   (2.55) 

Aditivní vazba 

Tato vazba je založena na součtu či rozdílu jednotlivých ukazatelů, jež spolu tvoří 

hodnotu vrcholového ukazatele, a pokud 1 2 3 ....i n

i

x a a a a a      . Celková změna 

ukazatele je tvořena změnou ukazatele na celkové změně ukazatelů, 

 
i

i
a

i

i

a
x y

a


  


,                   (2.56) 

a zároveň ,1 ,0i i ia a a    , kde ,1ia je hodnota ukazatele i pro výchozí stav nebo čas (index 0) a 

následný stav nebo čas (index 1), dle Dluhošová (2010). 

Multiplikativní vazba 

 Multiplikativní vazba je založena na součinu dílčích ukazatelů a zároveň musí být 

dodrženo 1 2 3 ....i n

i

x a a a a a      . Podle toho, jak je multiplikativní vazba řešena, lze 

aplikovat několik metod, mezi něž patří metoda postupných změn, metoda rozkladu se 

zbytkem, funkcionální metoda a logaritmická metoda rozkladu. (Dluhošová, 2010).  

2.5.1 Metoda logaritmická 

Základem logaritmické metody je, že vychází ze spojitých výnosů dílčích ukazatelů a 

už neplatí předchozí podmínky, jako u výše zmíněných modelů. Jestliže dojde ke změně 

jednoho z ukazatelů, změní se i ostatní ukazatele. Významnou podmínkou tohoto modelu je 

možnost aplikace pouze v případě, že vlastní kladné indexy. Vlivy dílčích ukazatelů jsou dány 

vztahem: 
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           ,    ,                     (2.57) 

zároveň 1

0

x
I

x
  a 

,1

,0
i

i

a

i

a
I

a
  , kdy lnI

ia
zastupuje spojitý výnos dílčích ukazatelů, lnI x  spojitý 

výnos sledovaného ukazatele x a 
ia
I  index dílčích ukazatelů. 

2.5.2 Funkcionální metoda 

 Tuto metodu lze hodnotit jako nejvíce vypovídající, a to z důvodu, že bere v úvahu 

aktuální vliv všech ukazatelů při sledování ostatních vlivů. Funkcionální metoda ve své 

podstatě navazuje na spojité výnosy z logaritmické metody s tím rozdílem, že využívá 

diskrétní výnosy pro svůj výpočet. Nenastává zde problém při záporném indexu, avšak 

komplikace se vyskytují při stanovení vah. Za předpokladu rovnoměrného rozdělení vah a 

zbytku a součinu tří ukazatelů je dán vztah metody jako: 

1 1 2 3 2 3

1 1 1 1
1

2 2 3
a a a a a a x

x

x R R R R R y
R

 
            

 
, 

1 2 1 3 1 3

1 1 1 1
1

2 2 3
a a a a a a x

x

x R R R R R y
R

 
            

 
,                         (2.58) 

 
1 3 1 2 1 2

1 1 1 1
1

2 2 3
a a a a a a x

x

x R R R R R y
R

 
            

 
, 

kde 
1a

R  představuje diskrétní výnos dílčích ukazatelů ai, Rx je diskrétní výnos sledovaného 

ukazatele x. 

2.6 Pyramidový rozklad EVA 

 Ekonomická hodnota je ve finanční analýze považována za vrcholový ukazatel při 

hodnocení finanční výkonnosti. Finanční výkonnost lze hodnotit na základě výsledku EVA, 

avšak pro úplnost finanční analýzy je vhodné analyzovat dílčí vlivy na tento ukazatel, jež mají 

podstatné účinky na změnu ekonomického zisku. Na základě pyramidového rozkladu lze 

identifikovat možné příčiny, hrozby či důsledky výsledné hodnoty EVA. Pyramidový rozklad 

ukazatele přidané hodnoty byl převzat z literatury Dluhošová (2010). 
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a x
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I
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Obr. 2.1 Pyramidový rozklad ukazatele EVA 

 

Zdroj: Dluhošová (2010) 

2.7 Pyramidový rozklad nákladu na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou méně sledovaným ukazatelem, avšak jejich existence 

má podstatný vliv na výslednou hodnotu ekonomické přidané hodnoty. Tyto náklady 

především zobrazují riziko v rámci vložení finančních prostředků vlastníka do podniku. 

Riziko u cizích úročených zdrojů je nižší než u vložení finančních prostředků vlastníkem. 

Věřitel má garantovaný pravidelný úrokový výnos a jeho prostředky jsou vloženy na určitou 

dobu, avšak vlastník společnosti je vkládá na dobu neurčitou s tím, že výnos může být 

ovlivněn ziskovostí či zadlužením podniku. Pro určení dílčích vlivů na vrcholový ukazatel 

bude použit v kapitole 4. pyramidový rozklad nákladů na vlastní kapitál, jehož schéma je 

součástí přílohy č. 9.
2
 

2.8 Pyramidový rozklad rentability aktiv 

 Rentabilita aktiv je jeden z hlavních ukazatelů při hodnocení rentability podniku. ROA 

je dána podílem zisku k celkovým aktivům, aniž by se rozlišovaly zdroje, z nichž jsou 

financovány. Pyramidový rozklad ROA vychází při první úrovni rozkladu ze součinu 

rentability tržeb a obratu aktiv a souhrnný rozklad tohoto ukazatele je součástí přílohy č. 10. 

                                                 
2
 Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. Možnosti měření výkonnosti a analýza citlivosti ukazatele EVA v gumárenském a 

plastikářském průmyslu [online]. 2014. Dostupné z http://www.utb.cz/file/25361_1_1. 
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2.9 Pyramidový rozklad hrubého operačního přebytku 

 Hrubý operační přebytek je moderní ukazatel využívaný především při analýze 

průmyslového odvětví. Vyjadřuje, kolik zůstane podniku z přidané hodnoty, po zaplacení 

osobních nákladů na pokrytí dalších nákladů. Pro stavební průmysl, který disponuje vysokou 

mírou zaměstnaných osob, je tento ukazatel důležitý. Za vrcholový ukazatel je zvolen poměr 

HOP k obratu odvětví a schéma pyramidového rozkladu je součástí přílohy č. 39. 

2.10 Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti je nástroj, pomocí něhož lze zjišťovat reakci výsledného ukazatele při 

změně jednoho z faktorů o parametr α. Změna dílčího faktoru se vyjádří jako součin hodnoty 

faktoru a 1  . Citlivostní analýzu ekonomické hodnoty lze vyjádřit například při změně 

vlastního kapitálu následujícím vztahem: 

 ( / / ) (1 )EEVA EAT EBIT ROA A E R E           ,             (2.59) 

kde α znázorňuje velikost parametru (odchylku hodnoty), EAT/EBIT je úroková a daňová 

redukce, ROA rentabilita aktiv, A/E finanční páka, RE náklady na vlastní kapitál a E vlastní 

kapitál.  
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3 CHARAKTERITISTIKA A POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE 

STAVEBNÍHO PRŮMYSLU V ČR 

 Tato kapitola je věnována charakteristice stavebního průmyslu v ČR, včetně jeho 

struktury a historického vývoje. Na základě finančních výkazů uveřejněných na webových 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu je následně provedena vertikální a horizontální 

analýza, na kterou navazuje i analýza poměrových ukazatelů. Analýza je vypočtena za 

sledované období 2004 až 2012. 

3.1 Charakteristika stavebnictví  

Stavebnictví v České republice patří mezi významné národohospodářské odvětví, jež 

ovlivňuje stav a vývoj české ekonomiky. Jedná se o jeden z hlavních pilířů české ekonomiky, 

který také způsobuje multiplikační účinek na zaměstnanost či na další navazující odvětví. 

Svou produkcí přispívá na tvorbu hrubého domácího produktu ve výši 6 %, a to v posledním 

analyzovaném roce 2012. Značnou mírou se podílí na zaměstnanosti osob v ČR, kdy 

zaměstnává přes 9 % osob pracujících v civilním sektoru. Je hlavním tvůrcem budov, 

výrobních hal a staveb, které jsou významnou součástí každého ekonomického subjektu ve 

formě stálých aktiv. Disponuje multiplikačním účinkem, který se váže především na 

zpracovatelský průmysl. Stavební produkce je postavena na spotřebě materiálu, energií či 

výrobků, jež jsou zapotřebí při realizaci projektu. Stavebnictví tak tvoří jednoho 

z významných odběratelů stavebních surovin, jenž vytváří zpracovatelský průmysl. 

Specifičností stavebního odvětví je značná závislost na zdroje či investice z veřejných 

prostředků (např. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond 

pro dopravní infrastrukturu a další), a to 45 - 50% celkových investic. 

Graf 3.1 Vývoj HDP a stavební produkce  
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Vývoj stavební produkce z velké části kopíruje vývoj HDP, což dokládá Graf 3.1. 

Pokles stavební produkce od roku 2009 měl do značné míry vliv i na hrubý domácí produkt.  

Dle Pleskače, Soukupa (2001) stavební odvětví je specifické zejména: 

 sezónní výrobou, 

 náročnou technologií a časově delším inovačním cyklem, 

 kapitálovou náročností, 

 z velké míry závislostí na veřejných prostředcích, 

 dlouhou životností stavebních děl, 

 závislostí stavebnictví na ekonomickém prostředí, 

 nestálým pracovištěm stavební produkce, 

 individuálním charakterem výroby, 

 stavební produkcí podmíněnou ekologickými zásadami či nařízeními. 

Graf 3.2 Podíl stavebnictví a ostatních odvětví na tvorbě HDP v roce 2012 

 

3.2 Struktura stavebního průmyslu dle CZ-NACE 

Stavební odvětví se dělí dle klasifikace CZ-NACE, která byla vypracována podle 

mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006.
3
 Odvětví stavebnictví 

zahrnuje veškeré činnosti, které jsou podle CZ-NACE klasifikované v sekci F, jež zahrnuje 

„Výstavbu budov“, „Inženýrské stavitelství“, „Specializované stavební činnosti. Strukturu 

stavebního průmyslu zobrazuje Tab. 3.1. 

 

                                                 
3
 Zdroj: Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností [online]. Dostupné 

z: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/sdeleni_(cz_nace)/$File/sdelen%C3%AD_CZ-NACE.pdf 
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Tab. 3.1 Rozdělení stavebního průmyslu dle CZ-NACE 

SEKCE F – STAVEBNICTVÍ 

41 

 

Výstavba budov 

 

41.1 Developerská činnost 

 

41.2 Výstavba bytových a nebytových budov 

42 

 

Inženýrské stavitelství 

 

42.1 Výstavba silnic a železnic 

 

42.2 Výstavba inženýrských sítí 

 

42.9 Výstavba ostatních staveb 

43 

 

Specializované stavební činnosti 

 

43.1 Demolice a příprava staveniště 

 

43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační 

práce 

 

43.3 Kompletační a dokončovací práce 

 

43.9 Ostatní specializované stavební činnosti 

Zdroj: MPO
4
 

Ve stavebním odvětví se dominance jednotlivých oblastí v celkové produkci 

v jednotlivých letech mění, avšak mezi významné oblasti lze zařadit výstavbu budov a 

inženýrské stavitelství. Výstavba budov je tvořena zejména bytovými a nebytovými stavbami. 

Oblast inženýrského stavitelství je zaměřena především na výstavbu silnic, železnic, mostů, 

tunelů, ale i výstavbou inženýrských sítí.  

Struktura stavebního trhu v ČR  

Stavební trh ČR je charakteristický svou specifickou vnitřní strukturou, jež lze dle 

Pleskač, Soukup (2001) rozdělit na primární a sekundární trhy. Primární trh je soustředěn na 

trh realizace stavebních projektů, kde se střetávají nabídky stavebních firem a poptávky 

investičních subjektů. Sekundární trh zahrnuje trh služeb ve stavebnictví, trh stavebních 

materiálů či strojů. 

3.3 Stavební produkce 

Stavební průmysl od roku 2004 do 2007 vykazoval pozitivní rozvoj. Celkově se 

stavební produkce oproti roku 2004 zvýšila v roce 2007 o 30 %. Stavebnictví ČR dosáhlo 

největšího tempa růstu v období 2006 až 2007, což bylo zapříčiněno především zakázkami ze 

soukromého (bytová výstavba, výstavba obchodních center) i veřejného sektoru (dopravní 

stavby, vodohospodářské stavby). Rok 2008 pro stavební průmysl představoval první známky 

nastupující hospodářské krize, kdy došlo k prudkému poklesu stavební produkce, jak vyplývá 

z Grafu 3.3. Česká ekonomika se nacházela v hospodářské recesi, což se projevilo v nízké 

úrovni poptávky po stavební produkci zejména v roce 2010. Omezené finanční prostředky 

státního sektoru, obavy soukromého sektoru z ekonomické situace, růst nezaměstnanosti, to 

                                                 
4 Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace) 
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vše mělo významný vliv na pokles stavební výroby. Na poklesu produkce se do roku 2010 

podílely především práce charakteru pozemního stavitelství, z důvodu poklesu státních 

zakázek, např. ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Sestupná tendence stavební 

produkce pokračuje i v ostatních sledovaných letech. Vývoj ostatních ekonomických 

ukazatelů stavebního průmyslu jsou uvedeny v příloze č. 7, Tab. 3.2. 

Graf 3.3 Meziroční vývoj stavební produkce v ČR (v %) 

 

3.4 Zaměstnanost stavebnictví v ČR 

Stavební průmysl zaměstnává v průměrné výši přes 400 000 osob, což tvoří přes 65 % 

zaměstnanci, 28,5 % živnostníci, více než 9 % osob pracujících v civilním sektoru a 6,5 % 

podnikatelé. 

 Dle rozdělení stavebního průmyslu na segmenty je nejvíce zaměstnaných osob 

v oblasti inženýrských staveb, a to přes 60 %, jak vyplývá z Grafu 3.4. Jedná se o statistiku 

firem s 25 až 49 zaměstnanci. 

Graf 3.4 Struktura zaměstnanců ve stavebnictví u podniků s 25 až 49 zaměstnanci 

 

 Průměrný počet zaměstnanců se ve stavebním odvětví vyvíjel do roku 2009 

pozitivním způsobem, až na mírné výkyvy v roce 2006. Většina pracovníků měla postavení 

zaměstnanců. V roce 2009 dosáhl počet zaměstnanců ve stavebnictví nejvyšší hodnoty za 

sledované období, a to 496,7 tisíc osob.  Od roku 2010 lze sledovat z grafu 3.5 známky 

ekonomické recese, které se naplno projevily i v oblasti zaměstnanosti stavebního průmyslu. 
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Graf 3.5 Průměrný stav zaměstnanců ve stavebním průmyslu 

 

 Stavební průmysl si však drží 3. místo v žebříčku největšího zaměstnavatele v ČR a 

také 3. místo v počtu podnikatelů.
5
 Odlišností stavebního odvětví je nízká úroveň 

zaměstnanců, a to ve výši  65 %, oproti jiným hospodářským odvětvím, které jsou tvořeny 

více jak 80% podílem zaměstnanců. 

3.5 Hospodářský vývoj stavebního průmyslu 

 Pro stavební průmysl je charakteristická dlouhá životnost jeho produkce a absolutní 

nezávislost na exportu, avšak i vysoká vázanost například na klimatické, geologické a terénní 

podmínky místa výroby. Jistá míra závislosti stavebnictví souvisí i s politickým, daňovým, 

právním a ekonomickým vývojem.  

Období transformace 

V období přechodu na tržní hospodářství se stavební průmysl v ČR musel vypořádat 

s určitým handicapem vůči západoevropským zemím. Prvotní krize stavebnictví postihla 

v letech 1990 až 1992. Hluboký pokles byl zachycen v celé produkci stavebnictví, největší 

propad zaznamenala produkce bytové výstavby, která klesla více jak o polovinu oproti 

předcházejícím rokům. Po značné recesi v oblasti stavebnictví následoval pozitivní trend 

stavební produkce. 

Období hospodářského růstu 

V období od roku 1992 až 1996 se produkce zvýšila o 20 %, v důsledku rozvoje 

nebytových a inženýrských staveb, především zadáním několika významných státních 

zakázek do dopravní infrastruktury. I přes tento pozitivní růst se oproti zahraničním 

ekonomikám produkce bytové výstavby nadále snižovala. Přes pozitivní trend rentability 

v oblasti stavebnictví ziskovost stavebních podniků zůstávala na nízké úrovni, která byla 

zapříčiněna nedostatkem vlastního kapitálu zejména v malých a středních podnicích. Tyto 

                                                 
5Národníanalýzasoučasnéhostavu, BuildUpCz  [online]. Dostupné z: 
http://www.buildupskills.eu/sites/default/files/BuildUpCz_StatusQuoAnalysis_Cz.pdf#page16 
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podniky se potýkaly s problémy nejen získat finanční prostředky od bankovních institucí, ale i 

v boji o zakázky státního i veřejného typu, kde byly zapotřebí vysoké garance.
6
 

Měnová krize 

Stavební průmysl se opět potýkal s recesí, která probíhala v první polovině roku 1997 

až do roku 1999. K recesi přispěla měnová krize v květnu roku 1997, jejíž příčiny souvisely 

s odlivem zahraničního kapitálu. Odchod zahraničních investorů z České republiky, kteří 

propadli skepsi ohledně stavu české ekonomiky, znamenal vyšší růst mezd oproti produktivitě 

práce a kurz domácí měny byl považován za nadhodnocený. V roce 1998 zaznamenala 

stavební produkce hluboký propad až o 7 %. Stavebnictví, které záviselo na zadávání státních 

zakázek, bylo postihnuto nejvíce ze všech odvětví v České republice. Stavební výroba byla 

tvořena až ze 40 % státními zakázkami. Restriktivní opatření vlády zapříčinily omezení 

investic a státních zakázek. V důsledku těchto opatření vzrostl počet ztrátových stavebních 

podniků na 36 %. Oproti roku 1996, kdy stavební produkce tvořila 6,4 % HDP, v roce 1999 

se snížil její podíl na 4,6 % HDP.   

Obnovení růstu 

Po roce 2000 dochází k oživení stavebního průmyslu jako celku, který i přes určitý 

pokles dynamiky v následujících letech neustále rostl. Nejvyššího meziročního nárůstu 

stavební výroby bylo dosaženo v roce 2004 o 9,7 %, což byl největší vzestup od období 

transformace. Došlo ke změně struktury stavebních prací podle směrů výstavby. Na počátku 

90. let převládaly inženýrské stavby a výroba nebytových budov. V letech 2000 až 2004 

objem inženýrských staveb nadále rostl a zaujímal nejvyšší objem celkové produkce 

stavebního průmyslu, a to 38,9 % v roce 2004. Růst produkce inženýrských staveb souvisel 

především s realizací významných developerských stavebních projektů zahraničních 

investorů, stavbou dálnic, modernizací železniční sítě a rozmachem pozemního stavitelství. 

Klesající trend vykazovala výstavba nebytových budov, jejíž vysoký podíl v 90. letech klesl 

na 18,5 % z celkového objemu nové výstavby. Významného oživení dosáhlo odvětví bytové 

výstavby, která oproti předchozímu období přesáhla 18% podíl celkové produkce odvětví. 

K rozvoji bytové výstavby došlo s přispěním vývoje na trhu hypotečních úvěrů a rozmachu 

stavebního spoření v oblasti bankovního sektoru.  

 

 

                                                 
6
 Stavebnictví. [online]. Dostupné z: download.mpo.cz/get/28120/29840/320613/priloha003.pdf  
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Období dopadu celosvětové hospodářské recese 

České stavebnictví se po sedmiletém růstu produkce potýkalo s dopady celosvětové 

hospodářské krize, která v roce 2009 způsobila ve stavebním průmyslu pokles objemu 

zakázek. Pokles stavební produkce byl důsledkem evropské dluhové krize i vývoje českého 

státního dluhu, což bylo v rozporu s opatřeními podporující hospodářský růst.
7
 

Graf 3.6 Vývoj stavební produkce ČR v letech 2004-2012 

 

Na vývoj stavebnictví měly značný vliv makroekonomické ukazatele, tedy vývoj 

HDP, investic, míry nezaměstnanosti a inflace. Hospodářská krize dopadla na objem stavební 

produkce daleko výrazněji v dalších letech s meziročním poklesem o 1 % v roce 2009 a až o -

7,6 % v roce 2010. Oproti pozitivnímu vývoji v předešlých letech pozemní stavitelství 

vykazovalo od roku 2008 záporné tempo růstu, kdy v roce 2010 kleslo o 8 %. Produkce 

inženýrských staveb, která dosáhla mírného propadu v roce 2007, v letech 2008 až 2009 

pozitivně vzrostla, nejprve o 10 % a následně o 14 %, v důsledku zadání státních zakázek 

v oblasti dopravní infrastruktury. V roce 2010 se zvýšilo HDP o 2,3 %, stavební průmysl 

pokračoval v klesající tendenci. Stavebnictví se v období krize potýkalo s poklesem poptávky 

po jeho produkci, kdy docházelo k převisu nabídky nad poptávkou. Stavebnictví doplácelo na 

nedostatek investičních prostředků jak ve státní, tak i v soukromé sféře. Důležitým aspektem 

v této souvislosti bylo také snižování počtu veřejných zakázek na stavební práce, které tvořily 

45 % celkové produkce ve stavebnictví. V roce 2010 oproti roku 2009 celková hodnota 

zakázek klesla o 71 mld. Kč, v porovnání s rokem 2008 činil rozdíl až 86 mld. Kč.  Úbytek 

zadání nových zakázek byl ovlivněn poklesem zakázek inženýrského i pozemního stavitelství. 

Podrobný vývoj státních zakázek v jednotlivých oddílech stavebního odvětví obsahuje Tab. 

3.3 uvedené v příloze č. 7. 

Celková stavební produkce byla podpořena vládou vytvořením 4 programů 

Ministerstva pro místní rozvoj a 3 programů Státního fondu rozvoje bydlení, mezi něž lze 

                                                 
7 Časopis Stavebnictví [online]. Dostupné z http://www.casopisstavebnictvi.cz/online/dokumenty/pdf/stavebnictvi_2012_11-12-special.pdf 
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zařadit program Panel a Zelená úsporám. Tyto programy byly vytvořeny především na 

podporu bytové výstavby, výstavby solárních elektráren, zaměstnanosti a oživení stavebnictví 

jako celku. Uvedené programy měly pozitivní výsledek na podporu stavebnictví, kdy 

například v programu Zelená úsporám bylo vyplaceno 20,14 mld. Kč, přičemž naprostá 

většina z toho na zateplení a obnovitelné zdroje energie.  

Zaměstnanost, respektive průměrný počet zaměstnaných, byla v souladu s klesajícím 

trendem produkce stavebního odvětví, kdy podniky přizpůsobovaly počet zaměstnanců 

měnícím se potřebám. Lze tedy říci, že vývoj zaměstnanosti ve stavebnictví byl v roce 2010 

ve svém minimu za celé sledované období, kdy bylo propuštěno 30 tis. zaměstnanců. 

Snižování investic do stavebnictví má negativní dopad na zaměstnanost, neboť ztráta jednoho 

pracovníka v oblasti stavebnictví vyvolá ztrátu zaměstnání až dvou pracovníků 

v přidružených odvětvích.  

Negativní dopad na vývoj stavebnictví vzhledem k celosvětové finanční krizi má za 

následek také zhoršení platební morálky celého odvětví a nedůvěru bankovního sektoru ve 

stavebnictví. Největší dopad nepříznivé situace postihl menší a střední podniky, které 

nemohou konkurovat silným nadnárodním společnostem vzhledem k tomu, že nemají 

dostatečné finanční prostředky na financování staveb v rámci podmínek garance požadované 

splatnosti. 

3.6 Analýza vývoje nejvýznamnějších firem v odvětví stavebnictví 

Mezi nejvýznamnější firmy ve stavebním odvětví patří Metrostav, a.s., Skanska, a.s., 

EUROVIA CS, a.s., STRABAG, a.s. V aktuálním žebříčku podle výše tržeb patří první místo 

společnosti Metrostav, a.s., která svou činnost zaměřuje především na výstavbu metra, 

průmyslových objektů, vodohospodářských staveb, dopravních tunelů či mostů. Druhou 

největší stavební firmou v České republice je Skanska, a.s., která je tvořena skupinou 

společností se sídlem ve Švédsku. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory 

stavebnictví, vývoj a prodej bytových a komerčních projektů. EUROVIA CS, a.s. patří mezi 

významné stavební firmy, jejíž hlavní činností je realizace silnic a železnic. Společnost patří 

do nadnárodního konsorcia francouzské společnosti EUROVIA. Poslední společností, která 

tvoří největší podíl tržeb ve stavebním odvětví, je STRABAG, a.s., jejíž hlavní činnost je 

zaměřena na dodávku dopravních, inženýrských, pozemních a průmyslových staveb. 

Při analýze vývoje tržeb stavebního průmyslu a nejsilnějších firem v tomto odvětví lze 

z grafu 3.7 konstatovat, že vývoj tržeb většiny společností nebyl v souladu s trendem 
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stavebního průmyslu jako celku. Trend stavebnictví vykreslují pouze společnosti EUROVIA 

CS, a.s. a také STRABAG, a.s. Největší propad tržeb byl sledován u společnosti SKANSKA, 

a.s., které významněji klesly tržby oproti vývoji stavebního průmyslu. Jedná se o velice silný 

ekonomický subjekt, avšak společnost neměla tak velké stavební projekty oproti konkurenci, 

které se daleko lépe vyrovnávaly s ekonomickou recesí i s poklesem stavební produkce. Při 

analýze růstu tržeb ve stavebních firmách zaznamenala zejména v posledním roce pozitivní 

vývoj společnost METROSTAV, a.s., a to v důsledku získání významné zakázky tunelu 

Blanka a prodloužení metra A v Praze. Důležité je zmínit, že tyto nadnárodní společnosti mají 

tak významné postavení z hlediska vybavenosti při realizaci náročných projektů, solventní 

sílu, konkurenceschopnost, při výběrových řízení snesou ty nejpřísnější kritéria, kdy ostatní 

firmy některé podmínky nemohou splnit, že ekonomická krize se do jisté míry nedotkla jejich 

ziskovosti.  

Graf 3.7 Tržby top firem ve stavebnictví (v tis. Kč) 

 

Průměrný stav zaměstnanců v nejvýznamnějších společnostech stavebního průmyslu 

se za celé sledované období pohyboval konstantním tempem dle grafu 3.8, avšak společnost 

SKANSKA, a.s. kopírovala sestupnou tendenci celého stavebního průmyslu od roku 2009 do 

2012. 

Graf 3.8 Průměrný stav zaměstnanců top firem ve stavebnictví 

 

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 v mil. Kč  v tis. Kč 

Metrostav, a.s. SKANSKA, a.s. EUROVIA CS, a.s. STRABAG, a.s. Stavebnictví

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Metrostav, a.s. SKANSKA, a.s. EUROVIA CS, a.s. STRABAG, a.s. Stavebnictví



40 

 

3.7 SWOT ANALÝZA 

Pro zhodnocení současného a budoucího vývoje stavebního průmyslu je níže uvedena 

SWOT analýza odvětví. SWOT analýza definuje silné a slabé stránky, ať už podniku či 

odvětví. V dalších případech také příležitosti a možné hrozby. 

Strengths 

- hrozba substitutů je nízká, 

- hrozba vzniku nových velkých stavebních společností je vzhledem ke komplexnosti 

oboru nízká, 

- nižší náklady na pracovní sílu v porovnání s konkurencí z původní patnáctky EU. 

Weaknesses  

- náročnost na kapitál a jeho pomalý obrat, 

- vysoká citlivost na stav národního hospodářství, 

- nepředvídatelné působení klimatických vlivů, 

- otevřenost stavebního trhu ČR zahraničním subjektům, omezení působení českých 

firem na stavebních trzích západoevropských členů EU, 

- fluktuace pracovníků. 

Opportunities 

- rozvoj a realizace developerských stavebních projektů, 

- příchod investicí postavených na principech PPP a přísun peněz na projekty ze 

strukturálních fondů, 

- rozvoj bytové výstavby podpořený vývojem trhu hypotečních úvěrů, stavebního 

spoření a úrovně úrokových sazeb. 

Threats 

- další možný pokles objemu státních zakázek v případě politických nebo 

ekonomických změn, 

- vstup zahraničních stavebních firem na náš trh , 

- vstup nových členů do EU a otevření se trhu pro firmy z těchto zemí, 

- zvýšení snížené sazby DPH z 14 % na 15 % pro bytovou výstavbu, 

- korupce ve veřejné správě a ve výběrovém řízení investičních projektů.
8
 

                                                 
8
 Stavebnictví. [online]. Dostupné z: download.mpo.cz/get/28120/29840/320613/priloha003.pdf 
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3.8 Vertikální a horizontální analýza stavebnictví ČR 

 Vertikální a horizontální analýza stavebního průmyslu je provedena za příslušné 

sledované období, a to od roku 2004 až do 2012. Podkladem pro tuto analýzu jsou rozvaha a 

výkaz zisku a ztráty stavebnictví, jež jsou dostupné na internetovém portálu Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR. Výsledné hodnoty vertikální a horizontální analýzy výkazů 

v jednotlivých letech jsou součástí přílohy č. 3, 4, 5 a 6. 

3.8.1 Vertikální analýza rozvahy  

Vertikální analýza se používá pro procentuální rozbor finančních výkazů, ať už 

společnosti či odvětví. Jedná se o vyčíslení procentuálního podílu dané položky výkazu na 

vymezeném celku dle vztahu 2.3.  

Vertikální analýza aktiv 

Z vertikální analýzy aktiv znázorněné v Grafu 3.9 je patrné, že největší podíl na 

celkových aktivech za celé sledované období představují oběžná aktiva, která zaujímají podíl 

na celku za sledované období s hranicí okolo 70 %. Stálá aktiva, která jsou zastoupena  DHM, 

DNM a dlouhodobými finančními investicemi, ovlivnily celkovou hodnotu aktiv v průměrné 

výši 28 %. 

Graf 3.9 Vertikální analýza aktiv (v %) 
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pohledávek, a to zejména v roce 2006 s podílem 54,22 %. Vysoká hodnota pohledávek je 

typická pro stavební odvětví, a to z důvodu doby vázanosti pohledávek až do doby předání 

stavebního díla. Stavební podnik své výkony (stavební a montážní práce, stavební objekty a 

stavby) ekonomicky realizuje, tedy předává a fakturuje svým konečným zákazníkům. 

Vznikne nárok na úhradu, který má formu pohledávky. Po určité době se pohledávka stane 

splatnou. Pohledávky jsou složeny i z tzv. pozastávek, specifické pro stavební odvětví. Jedná 
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se o typ pohledávek, které vzniknou z důvodu záruky zhotovitele vůči zadavateli pro zajištění 

nápravy chybných plnění stavebního díla, které se vyskytnou v záruční době.  

Vertikální analýza pasiv 

Při aplikaci vertikální analýzy pasiv se vychází ze stejného principu jako u aktiv. 

Podrobná analýza pasiv je uvedena v příloze č. 3. Primární složkou pasiv je vlastní kapitál, 

který se dělí na základní kapitál, výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření 

běžného účetního období a na fondy ze zisku. 

Z Grafu 3.10 vertikální analýzy pasiv je patrné, že podíl vlastního kapitálu na celkové 

hodnotě pasiv má rostoucí tendenci, až na rok 2006, v důsledku mírného poklesu čistého 

zisku v tomto roce. K významnému navyšování dochází u položek rezervní fondy a 

nerozdělené zisky. Příčinou bylo vhodné přerozdělování výsledku hospodaření firem ve 

stavebním odvětví tak, aby splňovaly kritérium potřebné výše vlastního kapitálu pro účast na 

veřejných výběrových řízeních. V roce 2009 činil podíl této položky 11,91 %, avšak v roce 

2012 podíl rezervních fondů na celkových pasivech dosahoval hranice 21 %. Průmysl tak 

reaguje i na situaci v odvětví a snaží si vytvářet prostředky na překlenutí ekonomické krize.  

 Dominantní podíl celkových pasiv stavebnictví tvoří zejména cizí zdroje, kde podíl 

této složky se pohybuje od 57 % do 67 % celkových pasiv. Největší podíl celkových pasiv 

tvoří krátkodobé závazky, které přesahují 46% hodnotu souhrnných pasiv v období od roku 

2005 až do roku 2008.  Vysoký podíl krátkodobých závazků je dán specifičností stavebního 

odvětví. Krátkodobé závazky jsou v průměrné výši tvořeny z jedné třetiny závazky 

z obchodních vztahů (za subdodavateli) a ze dvou třetin dohadnými účty aktivními (taktéž za 

subdodavateli). Dohadné účty obsahují zejména závazky za subdodavateli, které prozatím 

nebyly vyfakturovány, dokud příslušná stavební činnost není dokončena do úplnosti a 

společnosti neobdrží peníze od investora.  

Graf 3.10 Vertikální analýza pasiv (v %) 
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3.8.2 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty  

U vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty byla jako základna, ke které bude vyčíslen 

procentuální podíl, zvolen součet tržeb z prodeje výrobků, zboží a služeb.  

Nejvýznamnější podíl na celkových tržbách mají výkony, které se člení na tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb, změnu stavu zásob vlastní výroby a aktivaci. Hodnota 

podílu se pohybuje konstantně v průměrné výši okolo 99 %. 

Druhý největší podíl na celkovém součtu tržeb odvětví stavebnictví náleží nákladové 

položce výkonové spotřebě, která obsahuje sumu nakoupeného a již spotřebovaného 

materiálu či stavebních surovin, energie a také služeb, plynoucí z externích služeb 

zajišťujících výrobní činnost (přepravné, nájemné, opravné, atd.). Výkonová spotřeba tvořila 

za analyzované období více než 80 % celkových tržeb, což značí zejména vysoké hodnoty 

spotřeby stavebních surovin a energie, typické pro stavební odvětví. Nejnižšího podílu na 

tržbách dosáhla výkonová spotřeba v roce 2009 s 79,18% vlivem úspory spotřeby materiálu. 

 Osobní náklady stavebního průmyslu jsou tvořeny zejména mzdovými náklady, které 

se podílely na stanoveném celku v průměrné výši 12 %. Nejnižšího podílu dosáhly v období 

2007 až 2008, kdy hodnota klesla pod 10% hranici. Důvod tohoto poklesu lze hledat 

v prvních známkách recese ve stavebnictví a s ní souvisejícím poklesem stavu zaměstnanců 

v celém stavebním průmyslu.  

3.8.3 Horizontální analýza rozvahy  

Cílem horizontální analýzy rozvahy je sledování meziročního vývoje dílčích položek 

výkazu. Extenzivní analýza je výsledkem jak absolutní, tak i  relativní změny uvedené 

v procentech. Podrobný meziroční vývoj dílčích složek rozvahy je uveden v příloze a 

vyčíslení bude provedeno pomocí rovnic 2.1 a 2.2.  

Horizontální analýza aktiv 

Celková aktiva lze rozdělit na tři základní složky, a to na aktiva, která jsou 

charakteristická dlouhodobým reprodukčním cyklem, oběžná aktiva a časové rozlišení. 

Meziroční vývoj aktiv je zachycen v Grafu č. 3.11.  

Hodnota aktiv celého stavebního průmyslu se za sledované období 2004 až 2012 

výrazně mění. Od roku 2004 můžeme sledovat postupný rostoucí trend, který trval až do roku 

2010. V roce 2004 činila hodnota celkových aktiv 138 078 mil. Kč, v roce 2008 až 191 768 

mil. Kč. Poslední sledovaný rok 2012 vykazoval hodnotu 202 554 mil. Kč.  
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 Stálá aktiva jsou složena z DHM, DNM a také DFM. Z grafu 3.11 lze vysledovat, že 

dlouhodobá aktiva mají kolísavý vývoj. Pokles byl zaznamenán v roce 2006, kdy hodnota 

v roce 2005 byla 42 039 mil. Kč, avšak v následujícím roce 2006 hodnota stálých aktiv klesla 

na 39 084 mil Kč. Pokles byl zapříčiněn zejména snížením akciové účasti v investičních 

fondech, ale také prodejem dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a tedy úbytkem 

této položky. Od roku 2008 dochází k rostoucímu trendu až na poslední dvě analyzované 

období 2011 a 2012, kdy stálá aktiva vykazovala pokles z důvodu snížení hodnoty DHM a 

DFM a s ním souvisejícím prodejem.  

 Oběžná aktiva stavebnictví značí totožný vývoj jako u celkových aktiv, kdy od roku 

2004 až 2010 hodnota této položky se neustále navyšovala. Největší podíl na tomto trendu 

zaujímá rostoucí hodnota pohledávek. Stavební podniky, které jsou odkázány na úhradu 

pohledávky až po předání stavebního díla, tak častěji byly v pozici věřitelů vůči svým 

obchodním zákazníkům. Dochází také k navyšování pohledávek po lhůtě splatnosti, což má 

za následek ovlivnění peněžních prostředků celého stavebního odvětví. Po roce 2010 dochází 

k sestupnému trendu vývoje oběžných aktiv, a to v důsledku snížení hodnoty zásob, která byla 

výsledkem poklesu zakázek ve stavebnictví a dokončení neprovedených stavebních prací. 

Graf 3.11 Horizontální analýza aktiv 

 

Horizontální analýza pasiv 

Celková pasiva za celé analyzované období mají rostoucí tendenci dle Grafu 3.12, 

avšak k poklesu došlo mezi roky 2010 až 2012 o více jak 11 %, respektive o 24 740 mil. Kč. 

Příčina snížení celkových pasiv byla v úbytku cizích zdrojů. Klesající vývoj následoval i 

v posledním analyzovaném roce.  

 Vlastní kapitál stavebního průmyslu jako celku vykazoval kolísavou tendenci. 

V období 2004 až 2007 lze říci, že se celková hodnota vlastního kapitálu pohybovala 

konstantním tempem, avšak v roce 2008 došlo k nárůstu této položky oproti předcházejícímu 
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roku 2007 o 9 % (15 748 mil. Kč.), který byl způsoben dosažením vysoké hodnoty výsledku 

hospodaření běžného účetního období o 21 %. Příčinou byla pozitivní situace ve stavebnictví 

v důsledku rozvoje finančních nástrojů (stavebního spoření, hypoték), které se pak pozitivně 

odrazily ve výsledcích finanční analýzy firem v odvětví. 

 Vývoj celkových pasiv kopírují cizí zdroje, které jsou největší složkou pasiv. Od roku 

2004 až 2010 značí rostoucí trend. Situace se mění v roce 2011, kdy hodnota cizích zdrojů 

klesla vzhledem k roku 2010 o 7 % (11 772 mil. Kč). Důvodem poklesu je částečné 

vypořádání krátkodobých závazků, kterým patří podstatná část cizích zdrojů, a také splacení 

úhrnné části dlouhodobých bankovních úvěrů.  

Graf 3.12 Horizontální analýzy pasiv 

 

3.8.4 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty  

 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty, která je uvedena v Grafu č. 3.13, sleduje 

vývoj dílčích výnosů a nákladů stavebního odvětví a také výsledku hospodaření.  

Graf 3.13 Analýza vývoje vybraných výnosů a nákladů (v tis. Kč) 

 

Z Grafu č. 3.13 je patrné, že vývojový trend u tržeb za prodej vlastních výrobků a 

služeb byl obdobný s výkonovou spotřebou. Po mírném poklesu v roce 2006 a 2007 o 

průměrných 5 % nastal rostoucí trend. Nejvyšší hodnotu dosáhly tržby za výrobky a služby 
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v roce 2009, a to v důsledku zadání několika důležitých zakázek od Státního fondu dopravní 

infrastruktury, ale také díky programům na podporu bydlení s pomocí dotací Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR a Státního fondu rozvoje bydlení. Stav se však změnil od roku 2010, kdy 

tržby za prodej výrobků a služeb spolu s výkonovou spotřebou vykazovaly klesající tendenci. 

Situace nebyla pozitivní ani v posledním roce 2012, kdy došlo k největšímu propadu obou 

hodnot. Od roku 2009 do roku 2012 došlo k poklesu tržeb z vlastní činnosti o 29 %. Příčinu 

této situace lze hledat v krizi celého stavebního odvětví, malém množství stavebních zakázek 

a také v dopadu ekonomického a politického vývoje spolu se situací v Evropské unii na 

stavebnictví ČR.  

Graf 3.14 Analýza vývoje výsledků hospodaření (v tis. Kč) 

 

Přidaná hodnota, která je z velké části ovlivněna počtem zakázek v odvětví, 

představovala kolísavý vývoj dle Grafu 3.14, kdy nejlepší hodnoty tato položka dosáhla 

v roce 2009. Výsledek koresponduje se zvýšeným počtem zakázek ve stavebním průmyslu, 

což bylo důkazem i u růstu tržeb v tomto roce.  

Provozní výsledek hospodaření z velké části kopíroval vývoj tržeb za prodej 

výrobků a služeb. Po vzestupu v roce 2009 následuje klesající trend, a to v důsledku 

sníženého počtu stavebních činností a prací, s nimi související pokles výnosů za konstantních 

hodnot nákladů na materiál, mezd či energie.  

Výsledek hospodaření (EAT) ve stavebním odvětví v období 2004 až 2009 měl 

vzestupnou tendenci, až na rok 2007, kdy výsledek hospodaření za účetní období v tomto roce 

klesl o 22 % oproti předchozímu roku. Důvodem byl pokles celkové produkce, zhoršená 

likvidita firem, vše z velké části zapříčiněno časovým zpožděním uvolnění prostředků do 

dopravní infrastruktury ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury. Největší čistý zisk 

byl vytvořen v roce 2009 s nárůstem o 61% oproti roku 2008. Takto pozitivní výsledek byl 

dosažen za pomoci zvýšeného počtu státních zakázek do dopravní infrastruktury, ale také 

-20 000 000

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Přidaná hodnota Provozní HV

Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření (EAT)



47 

 

subvenčních politických programů na podporu bydlení či zateplování domů. Následující 

analyzovaná období však nekopírovala tento pozitivní vývoj a výsledek hospodaření měl 

klesající tendenci. Propad výsledku hospodaření a pokles stavební výroby lze přičíst 

především úsporným opatřením vlády, která výrazně omezila hlavní zdroj růstu stavebnictví 

ČR posledních období, a to investice do infrastruktury. Dalším negativním jevem, jenž se 

projevil v klesající tendenci, bylo také ukončení boomu výstavby fotovoltaických elektráren, 

které v posledních letech tlumily krizové období v oblasti stavebnictví. 

3.9 Poměrová analýza 

V následující kapitole je aplikována poměrová analýza, která je rozdělena na analýzu 

ukazatelů rentability, aktivity, finanční stability a zadluženosti a likvidity. Analýza stavebního 

průmyslu je provedena za období 2004 až 2012. Vstupními daty pro výpočet jsou výkazy 

rozvahy a výkazy zisku a ztráty stavebního odvětví dostupné na internetovém portálu 

Ministerstva průmyslu a obchodu. 

3.9.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability měří výsledek výnosnosti vloženého kapitálu z dat uvedených v 

rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Vývoj ukazatelů rentability zobrazuje Graf 3.15. Společným 

faktorem ukazatelů výnosnosti je výrazný pokles od roku 2010 do 2012. Dochází k útlumu 

stavebních činnosti, snižování cen stavebních prací, klesá poptávka z veřejného i soukromého 

sektoru, pokles veřejných výdajů na infrastrukturu a následně úsporná opatření vlády v reakci 

na ekonomický vývoj. Ekonomika byla z velké části ovlivněna dopadem dluhové krize EU, 

ukazatel HDP se meziročně neustále snižoval a nezaměstnanost v důsledku toho rostla. 

Výsledky vybraných ukazatelů rentability zobrazuje Tab. 3.4, která je součástí přílohy č. 7.  

Graf 3.15 Vývoj ukazatelů rentability 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů je ukazatel vyjadřující efekt plynoucí 

z dlouhodobých investic. Ukazatel vykazoval rostoucí tendenci pouze do roku 2006, kdy ve 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%
2004

2005

2006

2007

20082009

2010

2011

2012 Rentabilita aktiv (ROA)

Rentabilita dl. kapitálu

(ROCE)

Rentabilita náladů

Rentabilita vlastního

kapitálu (ROE)

Rentabilita tržeb (ROS)



48 

 

stejném roce byla naměřena nejvyšší hodnota 20,88 %. Výrazný podíl na tomto výsledku 

měla hodnota EBIT a také splacení dlouhodobých bankovních úvěrů. Od roku 2007, až na 

mírné zlepšení ukazatele v roce 2009, do posledního analyzovaného období vykazovala 

rentabilita dlouhodobých zdrojů sestupnou tendenci. Negativní vývoj ukazatele je ovlivněn 

vysokými hodnotami vlastního kapitálu a také poklesem výsledku hospodaření před úroky a 

daněmi, který dosáhl nejnižší úrovně za celé sledované období. Nízký objem produkce, 

pokles tržeb stavebního odvětví a následně nízká úroveň výsledků hospodaření (EBIT), měly 

velký podíl na negativním vývoji ukazatele ROCE. 

Rentabilita aktiv je považována za klíčový ukazatel oblasti rentability. Z Grafu 3.15 

lze konstatovat, že ukazatel od roku 2004 až 2006 dosahoval konstantního vývoje. V dalších 

letech ukazatel ROA vykazoval kolísavý vývoj, kdy nejvyšší hodnotu 8,55 % dosáhl v roce 

2009, a to díky vysoké hodnotě dosaženého zisku (EBIT). Významný podíl na této situaci lze 

přisuzovat vládním invencím na podporu stavebnictví v ČR. Od roku 2010 však rentabilita 

aktiv klesá. Důvodem tohoto poklesu je nízká hodnota EBIT a s ním související pokles 

stavební produkce v důsledku ekonomické recese a vládních opatření.  

Rentabilita nákladů za celé sledované období vykazovala nízké hodnoty v průměrné 

výši 3,5 %. Nejvyššího výsledku však bylo dosaženo v roce 2009 a 2010, kdy rentabilita 

překročila hranici 5 %, což zapříčinila zejména vysoká hodnota výsledku hospodaření. Za 

celé sledované období však lze konstatovat, že stavební odvětví i přes nepříznivé výsledky 

v posledních letech, dokázalo zhodnotit veškeré vložené náklady tak, aby generovalo zisk.   

Nejpoužívanějším ukazatelem v oblasti výnosnosti je rentabilita vlastního kapitálu, 

která měla rostoucí tendence od roku 2004 do 2006, a to v důsledku konstantního vývoje 

vlastního kapitálu a zejména rostoucího EAT. Od roku 2007 až do roku 2012 lze však sledovat 

kolísavý vývoj, kdy největší hodnoty 18,39 % bylo naměřeno v roce 2009. Klesající trend 

rentability vlastního kapitálu je srovnatelný jako u rentability aktiv či nákladů. V roce 2012 

činila celková výnosnost vlastních zdrojů 6,76 %, způsobena výrazným poklesem EAT 

v důsledku nepříznivé situace ve stavebním průmyslu.        

Rentabilita tržeb, charakterizovaná jako čisté ziskové rozpětí, za celé analyzované 

období neklesla pod hranici 3 %. Růst čistého zisku na 13 673 mil. Kč v roce 2009 měl za 

následek, že rentabilita tržeb v tomto roce dosáhla svého maxima, a to 5,43 %. Následný 

pokles vykázaných tržeb a zhoršující se odbyt stavební produkce měl za následek, že ve 
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zbývajících analyzovaných letech se hodnota ukazatele snižovala, kdy v roce 2012 se 

rentabilita tržeb dostala do svého minima s 3,14%. 

3.9.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity hodnotí intenzitu využití podnikového majetku. Mezi analyzované 

ukazatele, jež budou vyčísleny a interpretovány, řadíme obrátku aktiv, doba obratu aktiv, 

zásob, pohledávek a závazků. U stavebního odvětví lze přepokládat výrazně vyšší doby 

obratu než u jiného odvětví, a to z důvodu specifického oboru podnikání. Výsledné hodnoty 

ukazatelů aktivity obsahuje Tab. 3.5, která je zahrnuta do přílohy č. 7. Grafický vývoj 

ukazatelů zobrazuje Graf 3.16. 

Ukazatel obrátky celkových aktiv hodnotí intenzitu využití celého majetku ve 

stavebním odvětví. Výsledné hodnoty ukazatele jsou ovlivněny z velké části vývojem tržeb. 

Z grafu 3.16 lze dovodit sestupnou tendenci tohoto ukazatele, kdy na začátku analyzovaného 

období roku 2004 činila obrátka celkových aktiv 1,62, v roce 2012 hodnota klesla na 0,88, 

což není v souladu s doporučeným vývojem tohoto ukazatele. Celková aktiva za sledované 

období rostla, naproti tomu tržby stavebního průmyslu značily kolísavý vývoj. Klesající 

tendence tržeb, zejména v posledních sledovaných letech, byla způsobena výrazným 

poklesem tržeb při konstantním vývoji celkových aktiv.  

Doba obratu aktiv je převrácený zlomek ukazatele obrátky celkových aktiv a měří 

dobu obratu celkových aktiv v závislosti na tržbách. Stavební průmysl nabývá za celé 

analyzované období vysoké hodnoty doby obratu aktiv, které mají rostoucí trend, což značí 

neefektivní využití svého majetku. Příčina vysoké hodnoty ukazatele není v hodnotě 

dlouhodobých aktiv, ale naopak v oběžných aktivech, respektive ve výši celkových 

pohledávek, kdy stavební podniky jsou delší dobu v pozici věřitele. K vysoké době obratu 

aktiv také negativně přispívá značný pokles tržeb v oblasti stavebnictví. 

Doba obratu zásob má rostoucí vývoj, avšak výsledné hodnoty ukazatele se pohybují 

na nízké úrovni, což dokresluje situaci, že stavební odvětví nevyužívá ve značné míře 

skladové zásoby, ale nakoupený materiál je ihned spotřebován při realizaci stavebních 

projektů. 

Doba obratu pohledávek sleduje průměrnou dobu splatnosti faktur, která překračuje 

hranici 100 dnů, což je specifické pro stavební odvětví. Diference mezi provedenou prací, 

fakturací a vyinkasování dochází až po předání stavebního díla. Jistou roli zde hrají i 
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pozastávky, které mají delší dobu vázanosti ve formě pohledávky, než uplyne záruční doba 

provedené stavební práce. Doba obratu pohledávek má rostoucí tendenci, což pro samotný 

průmysl neznačí optimální vývoj. Lze tedy říci, že dochází ke zhoršení obchodní politiky, kdy 

problém nastává především v pomalém inkasu průběžné fakturace během doby stavební 

činnosti.  

Doba obratu závazků značí počet dní na uhrazení závazků. Jedná se především o 

závazky za subdodavateli, které jsou úzce propojeny s dobou obratu pohledávek. Výše 

závazků závisí na době, kdy dojde k vyinkasování stavební činnosti od zadavatele. Ukazatel 

má za celé sledované období rostoucí tendenci, kdy nejvyšší hodnoty bylo naměřeno v roce 

2012, a to v důsledku snížení výkonové spotřeby. Zpravidla platí, že hodnota doby obratu 

pohledávek by měla být nižší než doba obratu závazků, což za celé sledované období bylo 

splněno až na období 2011/2012. V roce 2011 hodnota pohledávek po splacení činila 92.145 

mil. Kč, kdežto suma celkových závazků se rovnala částce 87.839 mil. Kč. Lze tedy 

konstatovat, že stavební odvětví se potýkalo s problémem úhrady pohledávek z obchodní 

činnosti, či nedobytnými pohledávkami.  

Graf 3.16 Vývoj ukazatelů aktivity 

 

3.9.3 Ukazatele finanční stability a zadluženosti  

Ukazatele hodnotící finanční stabilitu, zobrazuje Tab. 3.6 a indikátory finanční 

zadluženosti obsahuje Tab. 3.7 a Graf 3.17 

Tab. 3.6 Ukazatele finanční stability odvětví 

Ukazatel Vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 2.15 35% 35% 32% 31% 28% 35% 37% 41% 41% 

Stupeň krytí stálých aktiv 2.16 203% 188% 216% 220% 190% 240% 244% 258% 293% 

Majetkový koeficient 2.17 2,86 2,84 3,15 3,24 3,58 2,84 2,68 2,43 2,44 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech prezentuje dlouhodobou finanční stabilitu a 

samostatnost. Výsledné hodnoty ukazatele značí rostoucí vývoj až na mírné výkyvy v roce 
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2008. Pozitivní vývoj byl dosažen v souvislosti s růstem vlastního kapitálu, který byl 

doprovázen i nabýváním celkových aktiv.  Největší podíl na přírůstku vlastního kapitálu patří 

navyšování hodnoty základního kapitálu a nerozděleného zisku. I když od roku 2010 dochází 

k sestupné tendenci vývoje čistého zisku ve stavebním odvětví, ukazatel podílu vlastního 

kapitálu na aktivech v čase mírně stoupal, což značí mírné konsolidování finanční stability i 

na úkor nepříznivé situace vlivem ekonomického recese. 

Stupeň krytí stálých aktiv vyjadřuje pravidlo, kdy stálá aktiva by měla být kryta 

dlouhodobým kapitálem. Ukazatel za sledované období překračuje hranici 188 %, což značí 

pozitivní efekt pro finanční stabilitu stavebního odvětví. V roce 2012 ukazatel dosáhl hodnoty 

až 293 %, která značí překapitalizování a tedy neefektivnost při využití dlouhodobého 

kapitálu. Vlastní kapitál stavebnictví ČR dlouhodobě převyšuje hodnotu stálých aktiv, a to 

z důvodu meziročního růstu hodnoty nerozděleného zisku.  

Majetkový koeficient neboli finanční páka, hodnotí poměr celkových aktiv 

k vlastnímu kapitálu. Z výsledných hodnot Tab. 3.6 je patrné, že ukazatel má stabilní vývoj až 

na výkyvy v období 2006 až 2008, kdy ukazatel přesáhl hranicí 3, a to z důvodu rostoucí 

hodnoty celkových aktiv a nedostatečným podílem vlastního kapitálu. Celková aktiva jsou 

ovlivněna především rostoucí hodnotou pohledávek, které jsou znakem koloběhu financování 

stavebních prací v tomto odvětví.  

Tab. 3.7 Ukazatele finanční zadluženosti odvětví 

Ukazatel Vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ukazatel celkové zadluženosti 2.18 63% 62% 65% 69% 64% 63% 61% 57% 57% 

Dlouhodobá zadluženost 2.19 13% 12% 11% 12% 13% 18% 21% 20% 20% 

Běžná zadluženost 2.20 50% 50% 53% 57% 51% 45% 40% 37% 37% 

Ukazatel zadluženosti VK 2.21 179% 176% 203% 226% 181% 179% 163% 139% 140% 

Úrokové krytí 2.22 21,40 17,80 23,87 6,53 11,65 27,27 98,13 8,80 12,87 

Úrokové zatížení 2.23 5% 6% 4% 15% 9% 4% 1% 11% 8% 

 

Ukazatel celkové zadluženosti se za celé sledované období pohyboval okolo 60 %. 

Výjimkou byl rok 2007, kdy celková zadluženost byla na 69% hodnotě, což byla nejvyšší 

hodnota ukazatele za analyzované období. Příčina vysoké hodnoty ukazatele je dána nárůstem 

cizích zdrojů, respektive krátkodobých závazků a bankovních úvěrů. Krátkodobé závazky 

jsou zastoupeny především přijatými zálohami od dodavatelů či subdodavatelů.  

Dlouhodobá zadluženost se pohybuje v nízkých hodnotách, avšak lze sledovat mírné 

navyšovaní tohoto ukazatele za celé sledované období. V roce 2004 byla dlouhodobá 
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zadluženost na úrovni 13 %, v roce 2012 už hodnota přesáhla hranici 20 %.  Rostoucí trend je 

dán progresivním vývojem dlouhodobých závazků daného odvětví, které mají souvislost 

s velkými stavebními zakázkami, kdy doba realizace převyšuje v některých případech 2 roky.  

Běžná zadluženost hraje jednu z důležitých rolí při posuzování finanční stability. 

Ukazatel se pohybuje v rozmezí 37 - 57 %. Činnost ve stavebním odvětví je z velké části 

financována cizími zdroji, respektive krátkodobými závazky, což se projevilo ve výsledku 

běžné zadluženosti stavebnictví.  

Graf 3.17 Vývoj ukazatelů zadluženosti stavebního průmyslu (v %) 

 

Ukazatel poměru cizího kapitálu k vlastnímu kapitálu by u stabilních firem či 

odvětví neměl přesáhnout hranici 120 %, dle Dluhošová (2010). Jak lze sledovat z Tab. 3.7, 

hodnota zadluženosti vlastního kapitálu rapidně překročila optimální hodnotu a pohybuje se 

od 139 % až na 226 %. Hrozí tedy riziko neschopnosti podniků působících v tomto odvětví 

dostávat svým závazkům (splácet dluhy a úroky).  Při takto vysoké hodnotě zadlužení 

vlastního kapitálu je vhodné zhodnotit míru zapojení cizích zdrojů a rentabilitu vlastního 

kapitálu. Mohou nastat varianty, kdy při financování z cizích zdrojů bude rentabilita vlastního 

kapitálu růst či klesat, a to v závislosti protikladného účinku úrokové redukce a finanční páky.   

Tab. 3.8 Ukazatele ziskového účinku finanční páky  

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EBT/EBIT 0,95 0,94 0,96 0,85 0,91 0,96 0,99 0,89 0,92 
A/VK 2,86 2,84 3,15 3,28 2,84 2,84 2,68 2,43 2,44 
Ziskový účinek finanční páky 2,73 2,68 3,02 2,78 2,59 2,74 2,65 2,15 2,25 

Hodnoty ziskového účinku finanční páky, které zobrazuje Tab. 3.8, jsou za celé 

analyzované období 2004 až 2012 vyšší než 1, avšak při poklesu finanční páky se rentabilita 

vlastního kapitálu sníží. Při růstu finanční páky dochází k rostoucí hodnotě i u ukazatele 

rentability vlastního kapitálu. 
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Úrokové krytí udává, kolikrát jsou nákladové úroky kryty výsledkem hospodaření 

před zdaněním a úroky. Za  sledované období 2004 až 2009 bylo stavební odvětví schopno 

platit své úroky, kdy EBIT převyšoval nákladové úroky 98 krát. Sledovaný ukazatel ve všech 

letech přesahuje hodnotu 1, což je v souladu s doporučeným koeficientem, a tedy stavební 

odvětví nemá problémy vytvářet zisk na úhradu úroků z bankovních či jiných úrokových 

druhů financování.  

Úrokové zatížení vyjadřuje podíl nákladových úroků na vyprodukovaném zisku. 

Ukazatel se pohyboval v rozmezí od 4 do 15 %. Je tedy zřejmé, že stavební odvětví z části 

využívá zapojení cizích zdrojů k financování stavební činnosti, které je však v souladu 

s výnosností vložených prostředků. Stavebnictví využívá jak dlouhodobé, tak i krátkodobé 

bankovní úvěry, které slouží k profinancování finančně náročných stavební akcí. 

Úvěrová zadluženost hodnotí míru zapojení bankovních úvěrů ve struktuře cizích 

zdrojů. Ukazatel se pohyboval v rozmezí mezi 12 až 30 %, kdy stavební podniky v některých 

případech využívají úvěrové financování pro náročné stavební projekty. 

3.9.4 Ukazatele likvidity  

Ukazatele likvidity analyzují schopnost společnosti či odvětví platit své závazky. 

Vývoj hlavních ukazatelů likvidity zobrazuje Graf 3.18 a dosažené výsledky jsou v Tab. 3.9, 

která je součástí přílohy č. 7. 

Podniky ve stavebním odvětví kladou velký důraz na likviditu, a to z důvodu, že: 

 likvidita krátkodobých pohledávek v oblasti stavebnictví má jiný charakter než u 

jiných odvětví. Evidované pohledávky obsahují i zádržné za první rok životnosti 

staveb. Po uplynutí příslušné doby, dochází k převodu na účet dlouhodobých 

pohledávek, které mají dobu vázanosti i několik let. 

 Peněžní prostředky, které firmy ve stavebnictví ukládají v bankovních ústavech, často 

nejsou pohotovými platebními prostředky, ale mají charakter záruky prováděného 

projektu. 

 Likvidita je značně ovlivněna druhem stavební zakázky, zda se jedná o zakázku pro 

veřejný či soukromý sektor. U soukromého sektoru jsou zpravidla k závazkům 

účtovány i např. sankce z prodlení, veřejný sektor má však pravomoc využít odkladné 

doložky, která způsobí pozdní placení, v některých případech i bez nároku na postih. 

V případě stavebních zakázek výhradně pro veřejný sektor jsou podniky dlouhodobě 
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likvidní, avšak krátkodobá likvidita by byla vyšší u realizace zakázek výlučně pouze 

pro soukromý sektor.  

Celková likvidita stavebního průmyslu se za celé sledované období pohybuje 

v přiměřeném intervalu od 1,5 do 2,5. Nejnižší hodnota byla naměřena v roce 2007 s 1,41, 

kdy stavební odvětví disponovalo s vysokým objemem krátkodobých závazků způsobených 

rostoucí stavební produkcí. Od roku 2008 lze vypozorovat pozitivní trend tohoto ukazatele, 

kdy v roce 2011 bylo dosaženo nejvyšší hodnoty, a to 2,01 v důsledku snižování 

krátkodobých závazků na úroveň 71 371 mil. Kč a také navyšováním oběžných aktiv. 

Nejvýznamnější složka oběžných aktiv, co se týče podílu, náleží především pohledávkám 

z obchodní činnosti, které v posledních analyzovaných letech přesáhly hranici 90.000 mil. Kč, 

což signalizuje určitý problém s inkasem pohledávek. 

Graf 3.18 Vývoj ukazatelů likvidity 

 

Ukazatel pohotové likvidity se značí podobným kolísavým vývojem jako u běžné 

likvidity. Hodnoty ukazatele nepřesáhly doporučení rozmezí, dle Dluhošová (2010), a to od 

1,0 do 1,5 v období od roku 2004 do 2008. K překročení doporučeného intervalu dochází od 

roku 2009 až do posledního analyzovaného roku 2012. Vyšší hodnoty ukazatele pohotové 

likvidity je možné vysvětlit snižováním podílu krátkodobých závazků a v druhé řadě růstem 

hodnoty oběžných aktiv, které jsou zastoupeny zásobami a pohledávkami především 

z obchodního styku. Vyšší hodnoty zásob tak značí rostoucí počet nedokončených stavebních 

projektů, který je obrazem ekonomické recese v oblasti stavebnictví. 

V případě okamžité likvidity je vyžadován rostoucí trend, který až na výjimku v roce 

2004 a 2012 stavební průmysl splňuje. Mírné potíže s okamžitou likviditou vykazuje pouze 

rok 2006, kdy hodnota pohotových platebních prostředků byla na nejnižší úrovni za celé 

analyzované období s hodnotou 17 650 mil. Kč. 
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V souvislosti s likviditou se využívá také ukazatel čistého pracovního kapitálu, 

který lze definovat jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. ČPK 

stavebního odvětví dosahuje velmi vysoké úrovně, která je dána podstatnou výší oběžného 

majetku, respektive hodnotou pohledávek, při klesajícím vývoji krátkodobých závazků. 

Obecně je možné říci, že celé odvětví stavebnictví uchovává poměrně vysokou míru ČPK dle 

Grafu 3.19, zejména v posledních letech, což umocnila i ekonomické recese, která má 

souvislost se zhoršující se platební morálkou odběratelů.  

Graf 3.19 Vývoj ukazatele ČPK ve stavebním odvětví 

 

 

 

 

 

 

3.9.5 Ukazatel hrubého operačního přebytku  

Ukazatel HOP představuje rozdíl přidané hodnoty a osobních nákladů. Výsledky 

ukazatele zobrazuje Graf 3.20. 

Hodnoty hrubého operačního přebytku se za sledované období vyvíjely kolísavým 

trendem. Nejvyšší hodnoty ukazatel dosáhl v roce 2009, kdy stavebním firmám zůstalo po 

odečtení osobních nákladů od přidané hodnoty na úhradu dalších nákladů částka 21 176 mil. 

Kč. Ukazatel byl ovlivněn zejména položkou přidané hodnoty, která byla na nejvyšší úrovni 

za celé sledované období v důsledku rostoucích tržeb a stavební produkce. Nejnižší úrovně 

dosáhl ukazatel v posledním analyzovaném roce 2012, a to 8 945 mil. Kč. Ukazatel tak byl 

v souladu s poklesem i ostatních poměrových ukazatelů, zejména v oblasti rentability, a to 

vlivem ekonomické recese.  

Graf 3.20 Vývoj ukazatele HOP ve stavebním odvětví (v tis. Kč) 
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4 ZHODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI STAVEBNÍHO 

PRŮMYSLU V ČR 

V následující kapitole je posouzena finanční výkonnost stavebního průmyslu jako 

celku, a to pomocí ekonomické přidané hodnoty EVA, pyramidových rozkladů EVA, RE a 

ROA. Pyramidový rozklad je aplikován i na provozní ukazatel finanční analýzy, a to na hrubý 

operační přebytek. Závěrečná část se věnuje analýze citlivosti ukazatele EVA a souhrnnému 

zhodnocení finanční výkonnosti stavebního odvětví v ČR za období 2004 až 2012.  

4.1 Ekonomická přidaná hodnota 

Ekonomická přidaná hodnota v současné době představuje významný ukazatel 

hodnotící finanční výkonnost podniku či odvětví. EVA patří do skupiny hodnotových 

ukazatelů, které znázorňují velikost ekonomického zisku, tzn. zisku, který firma vygenerovala 

po odpočtu účetních nákladů, daní a nákladů týkajících se cizího a vlastního kapitálu. 

Výpočet EVA je dán vztahem 2.34, kdy základem je stanovení nákladů na kapitál.  

4.1.1 Náklady na kapitál 

Náklady na kapitál se stanovují na principu stavebnicových modelů, jejichž 

metodologii užívá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Základem je stanovení rizikových 

přirážek odvětví a váženého nákladu na kapitál, s cílem určit náklady vlastního kapitálu. 

Hodnoty jednotlivých ukazatelů byly převzaty z veřejně dostupných výkazů Ministerstva 

průmyslu a obchodu. Tab. 4.1 zobrazuje dosažené hodnoty těchto ukazatelů. 

Tab. 4.1 Náklady kapitálu 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RE 12,89% 10,45% 9,44% 11,13% 11,27% 14,89% 14,30% 12,44% 11,58% 

WACC 10,38% 9,44% 8,96% 10,09% 10,49% 12,62% 11,38% 11,08% 10,26% 

RF 4,80% 3,53% 3,77% 4,28% 4,55% 4,67% 3,71% 3,51% 2,31% 

Rpod 2,35% 2,65% 2,59% 2,91% 3,30% 3,04% 3,54% 3,57% 4,02% 

Rfin.stab. 0,52% 0,64% 0,42% 0,89% 1,31% 3,46% 2,69% 2,56% 2,34% 

RLA 2,71% 2,62% 2,17% 2,02% 1,33% 1,45% 1,44% 1,44% 1,59% 

Rfin.struktury 1,47% 0,57% 0,28% -0,41% 0,84% 2,98% 2,88% 1,18% 1,05% 

Zdroj: Vlastní zpracování a výkazy z MPO 

Bezriziková sazba (RF) je vymezena na základě výnosů desetiletých státních 

dluhopisů, které jsou k dispozici v databázi časových řad ARAD ČNB.
9
 

Riziková přirážka za velikost odvětví (RLA) vychází z hodnoty úplatných zdrojů, které 

zahrnují hodnotu vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a obligací. Jedná se tedy o kapitál, za 

                                                 
9http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=12&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=375&p_uka=1&p_strid=EBA&p_o
d=200401&p_do=201212&p_lang=CS&p_format=0&p_decsep=%2C 
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který je nutno platit. V tomto případě se jedná o analýzu odvětví, tudíž hodnoty této přirážky 

byly převzaty z výkazů stavebního odvětví uvedených Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Tab. 4.2 Riziková přirážka za velikost podniku 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Úplatné zdroje (v mil.Kč) 58 838 62 023 57 192 65 008 81 049 74 296 107 290 104 033 96 858 

RLA 2,71% 2,62% 2,17% 2,02% 1,33% 1,45% 1,44% 1,44% 1,59% 

Zdroj: Vlastní zpracování a MPO 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko Rpod byla taktéž převzata z výkazů 

stavebního odvětví zveřejněné na internetovém portálu Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Tab. 4.3 Riziková přirážka za finanční stabilitu 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rfin.stab. 0,52% 0,64% 0,42% 0,89% 1,31% 3,46% 2,69% 2,56% 2,34% 

Zdroj: Vlastní zpracování a MPO 

Riziková přirážka za finanční stabilitu je zjištěna na základě mezních hodnot likvidity. 

Optimální hodnoty ukazatele vždy zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na základě 

hodnocení finanční výkonnosti stavebního odvětví byla riziková přirážka za finanční stabilitu 

převzata z výkazů tohoto odvětví.  

Tab. 4.4 Riziková přirážka za finanční strukturu 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RE 12,89% 10,45% 9,44% 11,13% 11,27% 14,89% 14,30% 12,44% 11,58% 

WACC 10,38% 9,44% 8,96% 10,09% 10,49% 12,62% 11,38% 11,08% 10,26% 

Rfin.struktury 1,47% 0,57% 0,28% -0,41% 0,84% 2,98% 2,88% 1,18% 1,05% 

Zdroj: Vlastní zpracování a MPO 

Riziková přirážka za finanční strukturu (Rfinstr) je vyčíslena rozdílem nákladů vlastního 

kapitálu a celkových nákladů firmy. Výsledné hodnoty zobrazuje Tab. 4.4. 

4.1.2 Výpočet ekonomické přidané hodnoty 

Při stanovení ekonomické přidané hodnoty existuje řada metod. Pro výpočet hodnoty 

EVA byla aplikována metoda založená na bázi zúženého hodnotové rozpětí, dle rovnice 2.34. 

Výsledky tohoto ukazatele za analyzované období 2004 až 2012 zobrazuje Tab. 4.5. 

Tab. 4.5 Výpočet ekonomické přidané hodnoty 

Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EVA 1175 2598 4266 2108 831 2334 -2057 -3443 -3780 
SPREAD 2,44% 4,88% 8,42% 3,93% 1,23% 3,14% -2,43% -3,97% -4,56% 

RENTABILITA VK 14,29% 14,89% 17,66% 13,09% 12,56% 18,39% 11,84% 7,96% 6,76% 

NÁKL. NA VK 11,85% 10,01% 9,23% 9,16% 11,33% 15,25% 14,27% 11,93% 11,31% 

VK 48215 53215 50646 53592 67629 74369 84811 86732 82964 
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Vývoj ekonomické přidané hodnoty za sledované období byl značně kolísavý. Od roku 

2004 až do roku 2006 tvořilo stavební odvětví rostoucí hodnotu EVA, kdy v roce 2006 byla 

dosažena nejvyšší hodnota ekonomické přidané hodnoty, která činila 4 266 mil. Kč. Tento 

trend byl dosažen v souvislosti s kladnou hodnotou spreadu, přičemž pozitivně nejvíce 

působila rentabilita vlastního kapitálu. Od roku 2007 dochází k výraznému poklesu ukazatele 

oproti roku 2006, a to 2 108 mil. Kč přidané hodnoty. Výsledná hodnota byla ovlivněna 

mírným zvyšováním rizikovosti (alternativního nákladu na vlastní kapitál) v důsledku růstu 

bezrizikové sazby. Ve zbývajících analyzovaných letech dochází k záporným hodnotám 

ekonomické přidané hodnoty. V roce 2010 tvořila ekonomická přidaná hodnota pro vlastníky 

zápornou výši -2 057 mil. Kč, která byla dána v důsledku nepříznivého vývoje spreadu a také 

navyšováním nákladů na vlastní kapitál, avšak snižování rizikovosti je ve stavebnictví 

pomalejší než snižování rentability vlastního kapitálu. Rok 2012 byl ve znamení přetrvávající 

krize v oblasti stavebnictví, kdy ekonomická přidaná hodnota pro vlastníky činila -3 780 mil. 

Kč. Záporné hodnoty spreadu byly zapříčiněny v důsledku snížení ukazatele ROE a zejména 

čistého zisku, který byl ovlivněn navýšením cen vstupů do stavebnictví. Negativním faktorem 

na vývoj EVA byly i vysoké hodnoty nákladu na vlastní kapitál s 11,31%. Příčiny výsledných 

hodnot ekonomické přidané hodnoty budou podrobně popsány v kapitole 4.2.1. 

Graf 4.1 Vývoj ekonomické přidané hodnoty stavebního odvětví (v mil. Kč) 

 

4.2 PYRAMIDOVÉ ROZKLADY UKAZATELŮ 

Pro posouzení finanční výkonnosti stavebního odvětví jsou také aplikovány 

pyramidové rozklady na zvolené vrcholové ukazatele, mezi něž řadíme rozklad ekonomické 

přidané hodnoty, rentability aktiv, nákladů na vlastní kapitál a hrubého operačního přebytku. 

Účelem těchto rozkladů je analyzovat dílčí vlivy působící na vrcholový ukazatel. 

Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty a dílčích ukazatelů na vrcholový 

ukazatel je vyčíslen pomocí funkcionální metody, a to za celé sledované období 2004 až 

2012. Funkcionální metoda je použita i u pyramidového rozkladu nákladů na vlastní kapitál, 

rentability aktiv a hrubého operačního přebytku dle rovnic 2.64. 
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4.2.1 Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty 

Na základě výpočtu ekonomické přidané hodnoty za analyzované období 2004 až 

2012 je aplikován pyramidový rozklad tohoto ukazatele pomocí funkcionální metody, kdy 

detailní vývoj vlivů na EVA v jednotlivých meziročních srovnání jsou součástí příloh č. 11 až 

18. 

Tab. 4.6 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na EVA v letech 2004-2005 (v mil. Kč) 

Ukazatel Symbol Vliv Pořadí 

EVA EVA 1 423 - 

Spread ROE-RE 1 240 1. 
Vlastní kapitál E 183 2. 

Vlastní kapitál E 183 3. 
Náklady na vlastní kapitál RE 934 1. 

Úroková a daňová redukce EAT/EBIT 159 4. 

Finanční páka A/E -75 5. 

Rentabilita tržeb EBIT/T 357 2. 

Obrat aktiv T/A -136 6. 

Celkem   1 423   

 

Při srovnání roku 2004 a 2005 se ekonomická přidaná hodnota zvýšila o 1 423 mil. Kč 

v důsledku pozitivního vlivu hodnoty spreadu (1 240 mil. Kč) a také kladného účinku VK, 

kdy hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 10 %. Na kladnou hodnotu změny spreadu měly 

značný efekt především náklady na vlastní kapitál, které působily pozitivně s vlivem 934 mil. 

Kč. Rentabilita vlastního kapitálu byla příznivě ovlivněna zejména vývojem rentability aktiv, 

respektive rentabilitou tržeb, jejíž podíl na tomto výsledku v letech 2004/2005 činil 357 mil. 

Kč. Negativním způsobem se na ukazatel rentability aktiv a na vrcholový ukazatel EVA 

nejvýše podílel ukazatel obratu aktiv s hodnotou -136 mil. Kč. Nepříznivý efekt na vývoj 

rentability vlastního kapitálu měla také finanční páka (-75 mil. Kč). 

V dalším analyzovaném období 2005/2006 ekonomická přidaná hodnota pokračovala 

ve vzestupné tendenci s navýšením o 1 668 mil. Kč. Za pozitivní vliv na hodnotu EVA lze 

považovat pouze jeden z klíčových ukazatelů při první úrovni rozkladu, a to spread (1 838 

mil. Kč). Naopak negativní působení na vrcholový ukazatel patří vlastnímu kapitálu se -171 

mil. Kč. Na pozitivní změnu výsledné ekonomické hodnoty měla největší vliv finanční páka, 

a to s 886 mil. Kč. Zároveň významnou měrou se na tomto vývoji kladným způsobem 

podílela také rentabilita tržeb (775 mil. Kč), avšak meziročně došlo ke snížení tržeb o 9 %. 

Negativním způsobem byl meziroční vývoj EVA ovlivněn podílem T/A, v důsledku 

zpomalení obratu aktiv (-601 mil. Kč). Mírný pokles zisku i obratu aktiv ve srovnání období 
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2005/2006 byl dán rostoucí hodnotou pohledávek po lhůtě splatnosti o 9,9 %, což v peněžním 

vyjádření činilo 16,9 mld. Kč. 

Tab. 4.7 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel EVA v letech 2005-2006 (v mil. Kč) 

 

Ukazatel Symbol Vliv Pořadí 

EVA EVA 1 668 - 

Spread ROE-RE 1 839 1. 
Vlastní kapitál E -171 2. 

Vlastní kapitál E -171 5. 
Náklady na vlastní kapitál RE 402 3. 

Úroková a daňová redukce EAT/EBIT 377 4.  

Finanční páka A/E 886 1. 

Rentabilita tržeb EBIT/T 775 2. 

Obrat aktiv T/A -601 6. 

Celkem   1 668   

 

 Ekonomická přidaná hodnota se nepříznivě vyvíjela ve srovnání období 2006 a 2007, 

kdy ukazatel klesl o 2 158 mil. Kč. Největší záporný vliv na EVA měla především hodnota 

spreadu, která se podílela záporným vlivem s 2 340 mil. Kč. Naopak kladným účinkem 

přispěl vývoj vlastního kapitálu. Na hodnotu EVA působily negativním efektem zejména 

úroková a daňová redukce (-1 321 mil. Kč), ale také obrat aktiv (-848 mil. Kč).  A to v 

důsledku nerovnováhy produkce mezi pozemním a inženýrským stavitelstvím. Pozemní 

stavitelství, které je z velké části vázáno na developerskou zahraniční poptávku, vykazovalo 

nárůst o 10 %. Inženýrská výstavba naopak klesla, a to o 2,6 %, což zapříčinilo výsledný 

negativní efekt na tvorbu ekonomické hodnoty. Příčinou bylo časové zpoždění prostředků 

uvolněných zejména na dopravní infrastrukturu. Individuálním významným ukazatelem, který 

působil kladným vlivem na vývoj EVA, byla finanční páka s hodnotou 336 mil. Kč.  

Tab. 4.8 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na EVA v letech 2006-2007 (v mil. Kč) 

Ukazatel Symbol Vliv Pořadí 

EVA EVA -2 158 - 

Spread ROE-RE -2 340 2. 
Vlastní kapitál E 182 1. 

Vlastní kapitál E 182 2.  
Náklady na vlastní kapitál RE 40 3.  

Úroková a daňová redukce EAT/EBIT -1 321 6.  

Finanční páka A/E 336 1.  

Rentabilita tržeb EBIT/T -547 4.  

Obrat aktiv T/A -848 5.  

Celkem   -2 158   

 

V období 2007/2008 pokračovala sestupná tendence vývoje ekonomické přidané 

hodnoty stavebního odvětví, která klesla o 1 277 mil. Kč. Pokles EVA byl způsoben 

především hodnotou spreadu (-1 639 mil. Kč). Inženýrské stavitelství v tomto období těžilo 
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zejména z uvolněných prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury, které zapříčinily 

pokles při předcházejícím meziročním srovnání. Dochází také k náznakům finanční krize, 

která se projevila rostoucí mírou ztrátových podniků nebo podniků se záporným vlastním 

kapitálem. Největší negativní vliv na vývoj ekonomické hodnoty patří finanční páce (-1 146 

mil. Kč), což mělo za následek zápornou změnu rentability vlastního kapitálu. Podíl na 

výsledném negativním vývoji EVA patří také zvýšené rizikovosti v podobě alternativního 

nákladu na vlastní kapitál (-1 318 mil. Kč). Při rozboru negativního poklesu ukazatele 

rentability aktiv je z Tab. 4.9 patrné, že největší podíl na tomto stavu měl obrat aktiv (-650 

mil. Kč), kdy v roce 2008 došlo ke značnému poklesu tržeb naproti růstu celkových aktiv ve 

stavebním průmyslu.  

Tab. 4.9 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel EVA v letech 2007-2008 (v mil. Kč) 

Ukazatel Symbol Vliv Pořadí 

EVA EVA -1 277 - 

Spread ROE-RE -1 639 2. 

Vlastní kapitál E 362 1. 

Vlastní kapitál E 362 3.  

Náklady na vlastní kapitál RE -1 318 6.  

Úroková a daňová redukce EAT/EBIT 1 027 1.  

Finanční páka A/E -1 146 5.  

Rentabilita tržeb EBIT/T 447 2.  

Obrat aktiv T/A -650 4.  

Celkem   -1 277   

 

V letech 2008 a 2009 došlo k mírnému zlepšení vývoje ekonomické přidané hodnoty 

v oblasti stavebnictví, kdy se ukazatel EVA zvýšil v roce 2009 o 1 504 mil. Kč oproti roku 

2008. Pozitivní efekt na tento výsledek měl rozdíl rentability VK a nákladů na vlastní kapitál 

(1 357 mil. Kč). Negativní účinek na vývoj EVA měly náklady na vlastní kapitál (-2 779 mil. 

Kč), který byl vyjádřen růstem nákladů na vlastní kapitál o 35 %, na něž se z velké části 

projevilo posilování české měny. Hodnota EVA měla pozitivní meziroční účinek, kdy největší 

kladný vliv měla produkční síla, zejména pak rentabilita tržeb s 3 417 mil. Kč. Příčinu takto 

kladného efektu, lze hledat ve výsledku hospodaření (EAT), kdy v roce 2009 bylo dosáhnuto 

nejvyššího čistého zisku za celé sledované období. I navzdory krizi v ostatních odvětvích, 

stavební průmysl značil růst celkové produkce, a to hlavně díky významným statním 

zakázkám.  
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Tab. 4.10 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel EVA v letech 2008-2009 (v mil. Kč) 

Ukazatel Symbol Vliv Pořadí 
EVA EVA 1 504 - 
Spread ROE-RE 1 357 1. 
Vlastní kapitál E 147 2. 
Vlastní kapitál E 147 3. 
Náklady na vlastní kapitál RE -2 779 6. 
Úroková a daňová redukce EAT/EBIT 1 016 2. 
Finanční páka A/E 19 4. 
Rentabilita tržeb EBIT/T 3 417 1. 
Obrat aktiv T/A -318 5. 
Celkem   1 504   

 

K hlubokému propadu ekonomické hodnoty došlo v období 2009/2010, jak je patrné 

z Tab. 4.11. Na negativní vývoj EVA přispěl zejména ukazatel spreadu (-4 429 mil. Kč). 

Změna VK působila na tvorbu EVA kladným způsobem, avšak z důvodu dominantního vlivu 

spreadu došlo k meziročnímu poklesu ekonomické přidané hodnoty o 4 392 mil. Kč. 

Negativní vývoj spreadu byl dán zejména rentabilitou vlastního kapitálu, respektive poklesem 

rentability tržeb (-1 570 mil. Kč) a obratu aktiv (-2 738 mil. Kč). Pokles těchto ukazatelů byl 

dán v důsledku snížení celkových tržeb ve stavebním odvětví a s nimi související čistý zisk 

(EAT). Nízká úroveň poptávky domácností i firem po stavebních činnostech a pokles 

veřejných výdajů na infrastrukturu se odrážejí v útlumu stavebního odvětví s dopadem na 

efektivnost stavebních firem a zaměstnanost. 

Tab. 4.11 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel EVA v letech 2009-2010 (v mil. Kč) 

Ukazatel Symbol Vliv Pořadí 

EVA EVA -4 392 - 

Spread ROE-RE -4 429 2. 
Vlastní kapitál E 37 1. 

Vlastní kapitál E 37 2. 
Náklady na vlastní kapitál RE 779 1. 

Úroková a daňová redukce EAT/EBIT -205 3. 

Finanční páka A/E -695 4. 

Rentabilita tržeb EBIT/T -1570 5. 

Obrat aktiv T/A -2738 6. 

Celkem   -4392   

 

Klesající tendence vývoje ekonomické přidané hodnoty pokračovala i v následujícím 

období 2010/2011, jak vyplývá z pyramidového rozkladu ukazatele EVA v Tab. 4.12. 

Ukazatel spreadu (-1 325 mil. Kč) i vlastního kapitálu (-61 mil. Kč) měly dílčí podíl na 

negativním vývoji ekonomické hodnoty.  Ekonomická hodnota byla z největší části ovlivněna 

především zápornou změnou rentability tržeb (-2 304 mil. Kč), naproti tomu nejvyšší 
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pozitivní vliv měly náklady na vlastní kapitál (2 008 mil. Kč). Pokračuje tedy sestupná 

tendence tržeb ve stavebním odvětví a také EAT, v důsledku útlumu bytové výstavby a 

úsporných opatření vlády, které se projevil snížením počtu veřejných zakázek.  

Tab. 4.12 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel EVA v letech 2010-2011 (v mil. Kč) 

Ukazatel Symbol Vliv Pořadí 

EVA EVA -1 386 - 

Spread ROE-RE -1 325 2. 
Vlastní kapitál E -61 1. 

Vlastní kapitál E -61 3. 
Náklady na vlastní kapitál RE 2008 1. 

Úroková a daňová redukce EAT/EBIT -578 4. 

Finanční páka A/E -832 5. 

Rentabilita tržeb EBIT/T -2304 6. 

Obrat aktiv T/A 381 2. 

Celkem   -1386   

 

V posledním analyzovaném období 2011 a 2012 měl na zápornou změnu ekonomické 

hodnoty největší vliv ukazatel spreadu (-497 mil. Kč). Záporný vliv spreadu a zároveň 

meziroční pokles ekonomické hodnoty byl z podstatné části ovlivněn především vývojem 

ukazatele obratu aktiv a rentability tržeb, který vykazoval pokles o 6 % z důvodu dosažení 

nízké úrovně výsledku hospodaření před zdaněním a úroky. Ostatní ukazatele jako úroková, 

daňová redukce a finanční páka měly kladný efekt na vrcholový ukazatel EVA, avšak jejich 

pozitivní vlivy nebyly natolik vysoké, jako vlivy působící na vrcholový ukazatel EVA 

negativně. Nižší výkonnost stavebního odvětví, a tedy záporný vývoj ekonomické přidané 

hodnoty, má společné příčiny, mezi něž patří slábnoucí poptávka domácností a firem, které 

ve zhoršujících se podmínkách investují méně nebo realizaci stavebních projektů odkládají. 

Významným aspektem je i úbytek vložených státních prostředků do infrastruktury.   

Tab. 4.13 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel EVA v letech 2011-2012 (v mil. Kč) 

Ukazatel Symbol Vliv Pořadí 

EVA EVA -337 - 

Spread ROE-RE -497 2. 

Vlastní kapitál E 160 1. 

Vlastní kapitál E 160 2. 

Náklady na vlastní kapitál RE 520 1. 

Úroková a daňová redukce EAT/EBIT 70 3. 

Finanční páka A/E 36 4. 

Rentabilita tržeb EBIT/T -407 5. 

Obrat aktiv T/A -717 6. 

Celkem   -337   
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4.2.2 Pyramidový rozklad nákladu na vlastní kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsou z pohledu odvětví důležitým ukazatelem finanční 

výkonnosti, a to z důvodu, že pokud společnosti produkují kladnou hodnotu spreadu (ROE-

RE), tvoří pro své majitele ekonomickou přidanou hodnotu (EVA). Pro tyto účely je aplikován 

pyramidový rozklad nákladu na vlastní kapitál, který analyzuje dílčí vlivy na tento vrcholový 

ukazatel a navazuje tak na předchozí pyramidový rozklad EVA. Re jsou ovlivněny především 

bezrizikovou sazbou (RF) a rizikovou přirážkou, která se skládá z rizikové přirážky za 

finanční strukturu (RFINSTRU), finanční stabilitu (RFINSTAB), za podnikatelské riziko (RPOD) a 

rizikové přirážky charakterizující velikost podniku (RLA). Pyramidový rozklad nákladu na 

vlastní kapitál, který navazuje dílčími vlivy na tvorbu EVA, bude aplikován za období let 

2004-2012 pomocí funkcionální metody, a to z důvodu, že ekonomická přidaná hodnota 

stavebního odvětví vykazovala kolísavý vývoj, především záporné hodnoty. Pyramidový 

rozklad RE je proveden na základě rozkladu, který popisuje kapitola 2.7. Detailní rozbor 

dílčích vlivů na ukazatel RE za sledované období jsou součástí přílohy č. 20 až 27. 

Z Tab. 4.14 je zřejmé, že v meziročním srovnání let 2004/2005 RE pozitivně působily 

na ekonomickou přidanou hodnotu s 934 mil. Kč. RE v tomto období klesly o 16 %. Na 

pozitivním vlivu vývoje nákladů na vlastní kapitál stavebního odvětví se kladným způsobem 

podílelo zejména snížení bezrizikové sazby (pokles průměrného ročního výnosu desetiletých 

státních dluhopisů ze 4,80 % na 3,53 %), s kladným účinkem 761 mil. Kč. Negativní efekt na 

vývoj RE značila především riziková přirážka za podnikatelské riziko se -179 mil. Kč a také 

podíl UZ/A (-160 mil. Kč). V meziročním srovnání 2004/2005 se zvyšovala hodnota 

pohledávek i z důvodu rostoucí stavební produkce, což mělo za následek růst celkových aktiv, 

které pak negativně ovlivnily poměr UZ/A.  Pokles rizikovosti (nákladu na vlastní kapitál) měl 

největší pozitivní efekt v tomto období na růst ekonomické hodnoty ve stavebním odvětví.  

Tab. 4.14 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel RE v letech 2004-2008 (v mil. Kč) 

  2004/2005 2005/2006 20062007 2007/2008 
  Vliv na 

změnu RE 

Pořadí Vliv na 

změnu RE 

Pořadí Vliv na 

změnu RE 

Pořadí Vliv na 

změnu RE 

Pořadí 

Náklady na vl.kapitál 934 - 402 - 40 - -1 318 - 

WACC*UZ/A-(1-t)*UCK*(UZ/A-VK/A) 878 1. 929 1. 241 1. -2 241 2. 
E/A 56 2. -527 2. -202 2. 923 1. 

E/A 56 4. -527 10. -202 7. 923 1. 
UZ/A 216 2. 747 1. -188 6. -996 10. 

1-t 13 7. 13 6. -33 4. 59 3. 

Ú/UCK 208 3. 46 4. 447 2. -713 9. 

Rpodnikatelské -179 10. 37 5. -92 5. -410 8. 

RF 761 1. -142 9. -309 8. -197 6. 

UZ/A -160 9. -98 8. -4 907 10. 46 4. 

VK/A 37 6. -66 7. 5 292 1. 42 5. 

E 54 5. 266 2. 366 3. 172 2. 

LIKVIDITA -72 8. 126 3. -334 9. -245 7. 

Celkem 934   402   40   -1 318   
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 V období 2005/2006 pokračoval pozitivní trend vývoje RE na ekonomickou hodnotu. 

Kladným způsobem se projevil především poměr úplatných zdrojů a aktiv (747 mil. Kč), 

který meziročně klesl o 13 % v důsledku snížení bankovních úvěrů a stavební podniky své 

činnosti daleko více financovaly z vlastních zdrojů či na základě závazků za subdodavateli. 

Negativním způsobem se však projevil poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům, kdy 

hodnota vlastního kapitálu klesla v souvislosti se snížením hodnoty nerozděleného zisku. Na 

druhé straně hodnota aktiv se zvýšila v důsledku rostoucího objemu pohledávek ve stavebním 

odvětví. Pozitivní efekt nákladů na vlastní kapitál, tedy snížení RE o 8 %, se promítnul v růstu 

EVA. 

 Ve sledovaném období 2006/2007 značně klesl pozitivní vliv nákladů na vlastní 

kapitál na ukazatel EVA. Ekonomika byla ve fázi ekonomického růstu, což mělo vliv zejména 

na export. Následně docházelo k tzv. přehřívání ekonomiky, což se projevilo i ve stavebním 

průmyslu. Vývozní ceny rostly daleko rychleji než dovozní a následně došlo k posílení české 

koruny vůči euru. ČNB na tuto situaci reagovala zvýšením úrokových sazeb, které se 

následně projevily v úrokových sazbách desetiletých státních dluhopisů. Ty jsou pro finanční 

analýzu základem pro stanovení bezrizikové sazby. Zdražování peněz zhoršilo podmínky 

firmám pro jejich rozvoj. Výnosnost bezrizikových aktiv vzrostla o 7 %, což způsobilo 

negativní vliv na RE s -309 mil. Kč. Pozitivní efekt na meziroční pokles nákladů vlastního 

kapitálu a zároveň kladný vliv na EVA, měly jak podíl VK/A (5 292 mil. Kč), tak i poměr 

úroků k úročenému cizímu kapitálu (447 mil. Kč).  

 Náklady na vlastní kapitál v období 2007/2008 přispěly záporným efektem na 

ekonomickou přidanou hodnotu s -1 318 mil. Kč. Naopak pozitivně se na vývoji vrcholového 

ukazatele podílela riziková přirážka za velikost podniku, která vzrostla o 15 %, s vlivem 172 

mil. Kč. Poměr vlastního kapitálu a aktiv značil překvapivě pozitivní příděl na hodnotu RE 

s 923 mil. Kč. Vlastní kapitál stavebních podniků se navýšil o téměř 26 % v důsledku 

navyšování základního kapitálu vlastníky společnosti. Jde o reakci na ekonomickou krizi, aby 

zajistili finanční stabilitu svých firem. Poměr úplatných zdrojů k aktivům značil negativní vliv 

na RE s vlivem -996 mil. Kč. Ukazatel byl ovlivněn především rostoucími tržbami a růstem 

objemu stavební produkce, které zapříčinily vyšší zadlužení stavebních firem v podobě 

bankovních úvěrů na financování svých investičních projektů.  

Záporný účinek RE na ekonomickou hodnotu pokračoval i v období 2008/2009 s -

2 779 mil. Kč. Na tomto výsledném působení měl největší negativní efekt ukazatel likvidity (-
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1 158 mil. Kč), kdy úroveň likvidity se meziročně zvýšila o 20 %. Nárůst tohoto ukazatele 

souvisí se zvýšenou produkcí v roce 2009 a navýšení zejména hodnoty pohledávek. V roce 

2009 byl dosažen nejvyšší zisk ve stavebním odvětví za celé sledované období, v důsledku 

toho se ekonomická přidaná hodnota meziročně zvýšila o 1 503 mil. Kč i navzdory 

skutečnosti, že náklady na vlastní kapitál vykazovaly nárůst o 35 %.  

Tab. 4.15 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel RE v letech 2008-2012 (v mil. Kč) 

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
  Vliv na 

změnu 

RE 

Pořadí Vliv na 

změnu 

RE 

Pořadí Vliv na 

změnu 

RE 

Pořadí Vliv na 

změnu 

RE 

Pořadí 

Náklady na vl.kapitál -2 779 - 779 - 2 008 - 520 - 

WACC*UZ/A-(1-t)*UCK*(UZ/A-VK/A) -2 762 2. 100 2. 898 2. 577 1. 
E/A -17 1. 679 1. 1 110 1. -57 2. 

E/A -17 4. 679 2. 1 110 1. -57 5. 
UZ/A -855 9. -360 9. -594 10. 474 2. 

1-t 29 2. 0 4. 22 6. -19 4. 

Ú/UCK -697 8. -412 10. 884 2. -195 7. 

Rpodnikatelské -94 5. -129 8. -232 9. -263 10. 

RF -106 6. 975 1. 212 4. 1 202 1. 

UZ/A 331 1. -9 5. -33 7. -155 6. 

VK/A -5 3. -13 6. -52 8. -17 3. 

E -208 7. 126 3. 83 5. -225 9. 

LIKVIDITA -1 158 10. -77 7. 608 3. -224 8. 

Celkem -2 779   779   2 008   520   

 

V období 2009/2010 ukazatel RE dosahoval změny o -6 %, což mělo za následek 

pozitivní účinek na EVA s 779 mil. Kč. Tento stav byl potvrzen i největším kladným vlivem 

rizikové přirážky za podnikatelské riziko, která signalizovala snížení o 21 %. Naproti tomu se 

negativním směrem vyvíjel ukazatel podílu U/UCK, který analyzoval záporný vliv na 

vrcholový ukazatel s -412 mil. Kč.  Snižování rizikovosti, tedy nákladů na vlastní kapitál, je 

pomalejší než u ukazatele ROE, avšak ekonomická hodnota značila v tomto období meziroční 

pokles o 4 392 mil. Kč. Úsporná opatření vlády v době ekonomické recese se tak naplno 

projevila ve stavebním odvětví sníženou dynamikou produkce a s negativním dopadem na 

tvorbu EVA. 

Pozitivní vliv RE v letech 2010/2011 s 2 008 mil. Kč nepřispěl ke kladné hodnotě EVA 

v důsledku výrazného poklesu rentability vlastního kapitálu. Významný pozitivní vliv na RE 

byl dán poměrem E/A, kdy v meziročním srovnání došlo k poklesu celkových aktiv o 7 %, 

naproti tomu vlastní kapitál vzrostl díky nerozdělenému zisku o 2 %. Pozitivně se pak vyvíjel 

i podíl U/UCK s kladným vlivem 884 mil. Kč.  

Poslední analyzované období 2011/2012 vykazovalo pozitivní vliv nákladů na vlastní 

kapitál s 520 mil. Kč na tvorbu EVA. Nejvyšší pozitivní účinek, který se projevil na vývoji RE, 

měla bezriziková úroková sazba s 1 202 mil. Kč. Kladný vliv byl analyzován i u poměru 
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UZ/A s 474 mil. Kč. I když rizikovost přispěla kladným vlivem na tvorbu ekonomické 

hodnoty, rentabilita vlastního kapitálu stále klesala, což způsobilo meziroční záporný 

výsledek ekonomické hodnoty. Hlavním problémem bylo zejména snížení hodnoty produkce 

a nárůst ceny cizího úročeného kapitálu.  

4.2.3 Pyramidový rozklad rentability aktiv 

Ukazatel rentability aktiv měl výrazný vliv na vývoj ekonomické hodnoty, ať už 

pozitivní či negativní, za celé sledované období 2004 - 2012. Z tohoto důvodu je aplikován 

pyramidový rozklad dílčího ukazatele ROA, který navazuje na vlivy při pyramidovém 

rozkladu EVA, a to pomocí funkcionální metody. Schéma rozkladu znázorňuje Obrázek 1.3 a 

dílčí vyčíslení vlivů víceúrovňového rozkladu obsahují přílohy č. 30 až 37. Ukazatel ROA 

vychází při rozkladu z dílčích ukazatelů EBIT/A rentability tržeb a T/A obratem aktiv.   

 Tab. 4.16 a Tab. 4.17 zobrazují vyčíslení dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel 

ROA. První úroveň pyramidového rozkladu ROA je vystínována oranžovou barvou. Z níže 

uvedeného rozkladu je patrné, že vliv rentability aktiv ve sledovaném období měl kolísavý 

efekt na ekonomickou hodnotu. Největší pozitivní vliv na ukazatel rentability vlastního 

kapitálu a následně na ekonomickou hodnotu měla ROA v období 2008/2009, kdy v rámci 

první úrovně rozkladu pozitivně působila rentabilita tržeb s 3 417 mil. Kč, avšak za mírného 

nepříznivého vlivu obratu aktiv (-317 mil. Kč). Naopak nejvyššího negativního účinku 

rentabilita aktiv dosáhla ve srovnání let 2009 a 2010 s -4 308 mil. Kč na ekonomickou 

hodnotu. Značný podíl na negativním vlivu ROA měl obrat aktiv, který působil na vrcholový 

ukazatel hodnotou -2 738 mil. Kč, a také rentabilita tržeb s vlivem -1 570 mil. Kč. Detailní 

rozbor vlivů víceúrovňového rozkladu bude popsán níže. 

V letech 2004/2005 ukazatel ROA vykazoval pozitivní vliv, na kterém měla výrazný 

podíl rentabilita tržeb se změnou 357 mil. Kč. Při rozboru dílčích ukazatelů je z Tab. 4.16 

patrné, že kladným způsobem nejvíce ovlivnil vývoj rentability aktiv ukazatel rentability 

nákladů v důsledku růstu stavební produkce a následným vykázaným ziskem před zdaněním a 

úroky. Dalším ukazatelem, který se výrazně podílel na pozitivním trendu ROA, byl poměr 

OPN/T, který potvrzoval rostoucí trend stavební činnosti. V případě analýzy negativního 

efektu na vývoj ROA, největší vliv patří podílu DHM+DNM/T  s -148 mi. Kč a následně 

poměru pohledávek k tržbám (-103 mil. Kč), kdy s rostoucí produkcí rostla hodnota 

pohledávek. Stavební podniky také z velké míry značily zvýšení objemu pohledávek 

nedobytných či po lhůtě splatnosti. 
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Tab. 4.16 Vyčíslení dílčích ukazatelů na ukazatel ROA v letech 2004-2008 (v mil. Kč) 

  

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Vliv na změnu 

ROA 
Pořadí 

Vliv na změnu 

ROA 
Pořadí 

Vliv na změnu 

ROA 
Pořadí 

Vliv na změnu 

ROA 
Pořadí 

ROA 221,7   173,8   -1395,4   -203,4   

EBIT/T 357,3 1. 774,6 1. -547,1 1. 446,9 1. 

T/A -135,6 2. -600,8 2. -848,3 2. -650,3 2. 

EBIT/N 269,9 1. 832,0 1. -753,3 14. 645,6 1. 

Ost.A/T 23,8 5. -55,0 10. 55,6 4. -26,8 8. 

DHM a DNM/T -147,8 14. 320,8 2. -102,8 7. -575,2 14. 

DFM/T 21,6 7. -194,1 13. -136,3 9. -36,4 9. 

Z/T 70,3 4. 22,5 6. -309,4 13. 135,6 4. 

P/T -102,6 13. -838,9 14. -108,5 8. -131,4 10. 

KFM/T -0,8 9. 143,8 4. -246,9 11. -16,2 6. 

OPN/T 83,4 2. -164,0 12. 264,1 1. -368,1 13. 

Ú/T 4,3 8. -4,3 8. 43,6 5. -24,6 7. 

OFN/T -1,8 10. 0,0 7. 0,0 6. 0,0 5. 

VS/Nprov. -15,0 11. 248,3 3. -144,2 10. 279,2 2. 

Nprov./T 70,7 3. -44,9 9. 138,2 3. -149,7 11. 

Os.N/Prac. 23,6 6. -127,0 11. 192,6 2. 249,0 3. 

Prac./T -77,6 12. 34,5 5. -288,3 12. -184,5 12. 

Celkem 221,7   173,8   -1395,4   -203,4   

 

V období 2005/2006 dochází k postupnému růstu ukazatele ROA a následně i vlivu na 

ekonomickou hodnotu stavebního odvětví, a to o 174 mil. Kč. Příznivým faktorem na vývoj 

rentability aktiv byla rentabilita tržeb, se změnou 775 mil. Kč. Negativním vlivem pak působil 

ukazatel obratu aktiv (-601 mil. Kč). Hodnotu vrcholového ukazatele nejvýznamněji v tomto 

srovnání let zvyšoval opět ukazatel EBIT/N (832 mil. Kč) v důsledku vzestupu zisku před 

zdaněním a úroky, ale i poměr DHM+DNM/T  (321 mil. Kč). Záporným vlivem se na vývoji 

rentability aktiv podílel především poměr pohledávek k tržbám za výrobky zboží a služby. 

Dochází k pomalejšímu inkasu pohledávek z výrobní činnosti i v důsledku tzv. zádržného. 

V letech 2006/2007 začala rentabilita aktiv nepříznivě působit na EVA, kdy na poklesu 

hodnoty se podílí jak rentabilita tržeb, tak i obrat aktiv. Ve srovnání těchto let došlo ke snížení 

zisku před zdaněním a úroky o 18 %. Při detailnějším rozkladu měla největší vliv na záporný 

efekt ROA zejména rentabilita nákladů, poměr Z/T a také poměr Prac./T. Příčinou negativních 

vlivů byla nerovnováha stavební produkce v jednotlivých segmentech. Pozemní stavitelství, 

které bylo významně závislé na zahraničních investorech, orientované výhradně na výstavbu 

administrativních, multifunkčních center a také na bytovou výstavbu, značilo růst ve srovnání 

let 2006 a 2007 o 11%. Naopak k poklesu došlo v oblasti pozemního stavitelství v důsledku 

pozdního uvolnění finančních prostředků do dopravní infrastruktury ze strany vlády a objem 

pracovníků v oblasti stavebnictví se snížil o 31%. 
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 Období 2007/2008 pokračovalo v sestupné tendenci stavebního odvětví, kdy na 

meziročním poklesu ekonomické přidané hodnoty měla rentabilita aktiv záporný vliv (-203 

mil. Kč). I když při první úrovni rozkladu měla rentabilita nákladů pozitivní účinek, obrat 

aktiv už prezentoval přesný opak. Negativně k tomuto efektu přispěl podíl DHM+DNM/T  (-

572 mil. Kč). Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku meziročně vzrostla o 

téměř 47 %. Stavební produkce se vyvíjela pozitivním směrem, avšak došlo k vysokému 

přírůstku stálých aktiv, které měly výslednou negativní odezvu na obrátku aktiv. Firmy ve 

stavebním odvětví navyšovaly investice do stavebních zařízení z důvodu administrativních 

opatření, které se týkaly změny daně z přidané hodnoty u stavebních prací pro bytové účely. 

Své majetkové prostředky navyšovaly i v souvislosti plánování Státního fondu dopravní 

infrastruktury významné investiční projekty. 

Tab. 4.17 Vyčíslení dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROA v letech 2008-2012 (v mil. Kč) 

  

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Vliv na změnu 

ROA 
Pořadí 

Vliv na změnu 

ROA 
Pořadí 

Vliv na změnu 

ROA 
Pořadí 

Vliv na změnu 

ROA 
Pořadí 

ROA 3099,5   -4307,7   -1923,0   -1123,8   

EBIT/T 3417,1 1. -1569,7 1. -2304,3 2. -406,7 1. 

T/A -317,5 2. -2738,0 2. 381,3 1. -717,1 2. 

EBIT/N 3874,9 1. -1768,2 14. -2377,6 14. -615,6 14. 

Ost.A/T 31,2 5. 6,1 3. -18,9 11. -10,2 8. 

DHM a DNM/T 216,1 3. -734,2 12. 118,6 3. 12,3 4. 

DFM/T -37,4 9. -348,0 10. -50,0 13. -169,8 12. 

Z/T -51,9 10. -259,0 9. 145,8 2. -101,8 11. 

P/T -8,1 7. -949,6 13. 181,4 1. -474,8 13. 

KFM/T -467,4 14. -453,3 11. 4,2 8. 27,2 3. 

OPN/T 179,4 4. -42,2 7. -17,0 10. 0,3 6. 

Ú/T -21,6 8. -25,3 5. 42,6 4. -12,6 9. 

OFN/T 0,0 6. 0,0 4. 0,0 9. 0,0 7. 

VS/Nprov. -334,8 12. -31,5 6. 13,7 7. -70,3 10. 

Nprov./T -376,1 13. 189,2 2. 25,9 6. 186,0 1. 

Os.N/Prac. 229,7 2. -184,8 8. 33,4 5. 5,0 5. 

Prac./T -134,5 11. 293,0 1. -25,3 12. 100,4 2. 

Celkem 3099,5   -4307,7   -1923,0   -1123,8   

 

V důsledku meziročního zvýšení ekonomické hodnoty stavebního odvětví v období 

2008/2009 pozitivní vliv vykazovala i rentabilita aktiv. Největší kladný vliv na tento ukazatel 

měla rentabilita tržeb s 3 417 mil. Kč. Hodnotu vrcholového ukazatele zvyšoval zejména 

ukazatel rentability nákladů a také poměr osobních nákladů k průměrnému počtu 

zaměstnanců v odvětví. Navzdory začínajícímu dopadu celosvětové hospodářské recese 

na ostatní průmyslová odvětví, stavebnictví vykazovalo růst produkce, kdy tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb meziročně vzrostly o 6 %. Pozitivní efekt byl dán tím, že stavební 

průmysl v tomto období těžil z předem uzavřených velkých stavebních projektů, ať už do 
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infrastruktury či bytové výstavby, která pak byla pozitivně podpořena nízkou úrovní 

hypoteční sazby. 

Nástup hospodářské recese se naplno projevil i ve stavebnictví ve srovnání let 2009 a 

2010. Rentabilita aktiv dosahovala negativního vlivu na ekonomickou hodnotu -4 308 mil. 

Kč, který vyjadřoval pokles ukazatele ROA o 21%. Na tomto výsledku se negativně podíleli 

oba ukazatelé prvního stupně rozkladu, a to rentabilita tržeb (-1 570 mil. Kč) i obrátka aktiv (-

2 738 mil. Kč). Pokles výsledků hospodaření před zdaněním a odečtením úroků o 27 % měl 

za následek záporný efekt i rentability nákladů na vrcholový ukazatel s -1 768 mil. Kč. 

Zhoršující se finanční situace a morálka ekonomických subjektů i konečných zákazníků měla 

za následek zvýšení hodnoty pohledávek, které se projevilo v podílu P/T i ve výsledném vlivu 

na rentabilitu aktiv.   

Ani v období 2010/2011 se rentabilita aktiv nepodílela kladným vlivem na vývoji 

ekonomické přidané hodnoty.  Rentabilita tržeb dál nepříznivě působila na rentabilitu aktiv s 

(-2 304 mil. Kč), což se projevilo i v ukazateli rentability nákladů, který značil největší 

negativní vliv (-2 378 mil. Kč). Stavební odvětví závislé významně na počtu státních zakázek 

se dostávalo do značné recese. Redukování státních výdajů na investice do infrastruktury, 

snížení bytové výstavby v důsledku nepříznivého vývoje domácností, to vše mělo za následek 

snížení stavební činnosti.  

Meziroční pokles ekonomické přidané hodnoty o téměř 10 % byl dostatečným 

důkazem  negativního vývoje rentability aktiv  v období 2011/2012 s vlivem na EVA -1 124 

mil. Kč. Přes značnou výši celkových nákladů a poklesu EBIT se největším záporným vlivem 

na ukazatel ROA podílela rentabilita nákladů (-616 mil. Kč). Roste počet pohledávek po lhůtě 

splatnosti, závazky trvale rostou, aniž by rostl objem tržeb, což mělo nepříznivý vliv na 

ukazatele poměru P/T, který působil negativně na vývoj rentability aktiv s -475 mil. Kč. 

4.2.4 Pyramidový rozklad hrubého operačního přebytku 

Hrubý operační přebytek, který je především využíván v oblasti analýzy průmyslové 

výroby, vychází z účetní přidané hodnoty zkrácené o zaplacené osobní náklady. Je to tedy 

částka, která zůstane vlastníkovi společnosti na úhradu či financování dalších položek 

nákladů, jimiž mohou být odpisy, finanční náklady či daně. Pyramidový rozklad hrubého 

operačního přebytku vychází z poměru HOP/OBRAT, který se nejvíce blíží marži tj. 

EBIT/OBRAT.
 
Výpočet jednotlivých let pyramidového rozkladu podílu hrubého operačního 



71 

 

přebytku a obratu jsou uvedeny v příloze č. 40 až 47. Pořadí vlivů působící na vrcholový 

ukazatel zobrazuje Tab. 4.18. 

V letech 2004/2005 se meziročně poměr HOP/OBRAT zvýšil o 1,3 %, a to v důsledku 

pozitivního vývoje obratu stavebního odvětví a přiměřené výši osobních nákladů. Největší 

vliv na vrcholový ukazatel má podíl PRAC/OBRAT. Stavební produkce meziročně vzrostla o 

téměř 15 %, což mělo pozitivní efekt na zaměstnanost a průměrný počet zaměstnanců se ve 

stavebním průmyslu navyšoval. Nejvýznamnějším záporným indikátorem, který působil na 

vrcholový ukazatel rozkladu, byl poměr PH/PRAC, a to v důsledku zvýšené výkonové 

spotřeby. 

Tab. 4.18 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel HOP/OBRAT v letech 2004-2008 

  

2004/2005 2005/2006 20062007 2007/2008 

Vliv na 

změnu  
Pořadí 

Vliv na 

změnu  
Pořadí 

Vliv na 

změnu  
Pořadí 

Vliv na 

změnu  
Pořadí 

HOP/OBRAT 1,3% - -2,4% - 4,1% - -3,9% - 

PH/OBRAT -9,3% 2. -1,8% 2. 6,8% 1. -5,2% 2. 

ON/OBRAT 10,7% 1. -0,6% 1. -2,8% 2. 1,4% 1. 

PRAC/OBRAT 24,3% 1. 0,3% 1. -14,9% 4. -6,9% 4. 

PH/PRAC -33,7% 4. -2,2% 4. 21,7% 1. 1,6% 2. 

ON/PRAC -4,7% 3. -0,8% 3. 5,6% 2. 5,4% 1. 

OBRAT/PRAC 15,3% 2. 0,2% 2. -8,4% 3. -4,0% 3. 

 

V období 2005/2006 vztah HOP/OBRAT vykazoval pokles o 2,4 %. V první úrovni 

rozkladu měly negativní vliv oba ukazatele, jak PH/OBRAT, tak i ON/OBRAT. Přidaná 

hodnota klesla téměř o 20 %, doprovázená úbytkem celkového obratu stavebního odvětví. I 

když vrcholový ukazatel značil meziroční negativní změnu, stavební odvětví procházelo 

ekonomickou konjunkturou, avšak hodnota, která zůstane podnikatelům z přidané hodnoty po 

odečtení osobních nákladů, se zmenšuje.  

Hrubý operační přebytek k celkovému obratu ve srovnání roku 2006 a 2007 značil 

pozitivní vývoj se změnou o 4,1 %. Největší podíl na této situaci měl poměr přidané hodnoty 

k obratu, avšak negativně se na vývoji podílu HOP/OBRAT projevil pokles počtu 

zaměstnanců ve stavebním průmyslu k obratu.   

V meziroční srovnání 2007/2008 vrcholový ukazatel pyramidového rozkladu 

HOP/OBRAT vykazoval pokles o 3,9 %. Nastupující ekonomická krize se projevila ve 

sníženém počtu zakázek jak ze soukromého, tak i z veřejného sektoru. Nízká úroveň využití 

výrobních kapacit a úbytek tržeb v oblasti stavebnictví měly negativní vliv na přidanou 

hodnotu stavebního průmyslu. Přestože došlo k mírnému navýšení počtu zaměstnanců v 
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celém stavebním odvětví, podíl PRAC/OBRAT vykazoval negativní efekt s 6,9 % na 

výslednou hodnotu pro úhradu dalších nákladů a tvorbu zisku.  

Tab. 4.19 Vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na ukazatel HOP/OBRAT v letech 2008-2012 

  

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Vliv na 

změnu  
Pořadí 

Vliv na 

změnu  
Pořadí 

Vliv na 

změnu  
Pořadí 

Vliv na 

změnu  
Pořadí 

HOP/OBRAT 3,5% - -0,6% - -1,5% - -1,7% - 

PH/OBRAT 3,0% 1. -0,1% 1. -1,6% 2. 0,0% 1. 

ON/OBRAT 0,6% 2. -0,5% 2. 0,1% 1. -1,7% 2. 

PRAC/OBRAT -1,3% 4. -2,4% 4. -0,5% 1. -2,4% 4. 

PH/PRAC 4,3% 1. 2,3% 1. -1,1% 4. 2,4% 1. 

ON/PRAC 1,4% 2. 0,8% 2. 0,4% 3. -0,1% 2. 

OBRAT/PRAC -0,8% 3. -1,3% 3. -0,3% 2. -1,6% 3. 

 

V období 2008/2009 ukazatel HOP/OBRAT vzrostl o 3,5 %. Pozitivní účinek měl 

ukazatel přidané hodnoty k obratu s 3% i poměr ON/OBRAT (0,6 %). Největší vliv na 

výslednou kladnou změnu poměru HOP/OBRAT způsobila produktivita práce s 4,3%.  Podíl 

PRAC/OBRAT však měl negativní účinek se -1,3 %.  I když v tomto období vykazovalo 

stavebnictví nejvyšší dosažený zisk v důsledku velkých investičních projektů do 

infrastruktury, průměrný stav zaměstnanců naopak klesl o 4 %.  

Pokles vrcholového ukazatele o 0,6 %, jak je patrné z Tab. 4.19, byl zaznamenán 

v období 2009/2010. Příčinou bylo snížení objemu produkce a počtu zakázek v oboru 

stavebnictví, což se následně projevilo v úbytku zaměstnanců i celkového obratu o 2,4 %.  

 Negativní vývoj poměru HOP/OBRAT následoval i v dalším období 2010/2011. 

Rychlejší meziroční snížení účetní přidané hodnoty v roce 2011 (10 %), než průměrného 

počtu zaměstnanců (-5 %), způsobilo pokles produktivity práce na pracovníka o 1,1 %. 

 V posledním analyzovaném období 2011/2012 se finanční ukazatel hrubého 

operačního přebytku vyvíjel s meziročním zhoršením o 1,7 %. Ekonomická recese se 

projevila značně ve sníženém objemu produkce v návaznosti na celkový obrat. V důsledku 

těchto faktorů došlo ke snížení zaměstnanosti ve stavebním odvětví, což potvrzuje i záporný 

vliv poměru PRAC/OBRAT s -2,4% na vrcholový ukazatel rozkladu.   

4.2.5 Analýza citlivosti 

Na základě pyramidového rozkladu ekonomické přidané hodnoty je provedena 

citlivostní analýza EVA za rok 2012. Cílem citlivostní analýzy je zachycení citlivosti 

vrcholového ukazatele na změnu faktorů, mezi něž jsou zvoleny RE, bezriziková úroková 
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sazba, obrat aktiv, rentabilita tržeb, podíl P/T a rentabilita nákladů. Analýza citlivosti je 

aplikována na základě vztahu 2.65. 

Tab.  4.20 Citlivostní analýza ukazatele EVA (v %) 

  Relativní Ø ∆EVA při ∆ faktoru o parametr α za rok 2012 

Parametr α -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 

RE 11,56% 7,71% 3,85% 0,00% -3,85% -7,71% -11,56% 

RF 26,74% 17,83% 8,91% 0,00% -8,91% -17,83% -26,74% 

T/A -15,96% -10,64% -5,32% 0,00% 5,32% 10,64% 15,96% 

EBIT/T -9,04% -6,03% -3,01% 0,00% 3,01% 6,03% 9,04% 

Pohled./T -10,56% -7,04% -3,52% 0,00% 3,52% 7,04% 10,56% 

EBIT/N -13,69% -9,13% -4,56% 0,00% 4,56% 9,13% 13,69% 

 

Výše uvedená Tab. 4.20 zobrazuje relativní změnu ekonomické hodnoty za rok 2012 

při změně vlivu jednotlivých faktorů o parametr α za předpokladu, že zbývající faktory se 

nezmění. Parametr α, jenž vyjadřuje relativní odchylku, je stanoven v rozmezí -7,5 -7,5 %. 

Z Tab. 4.20 je patrné, že ekonomická hodnota byla nejvíce citlivá na změnu ukazatele 

obratu aktiv. Pokud dojde ke zvýšení intenzity využívání celkového majetku stavebního 

odvětví o 7,5 %, EVA vzroste o 15,96 % při neměnnosti ostatních faktorů. V případě poklesu 

ukazatele T/A a ceteris paribus, dojde i k poklesu ekonomické hodnoty. Druhým významným 

ukazatelem, který citlivě působí na vývoj EVA, je rentabilita nákladů, která při zvýšení o 5 % 

způsobí růst ekonomické přidané hodnoty o 13,69 % a naopak při ceteris paribus. Dalším 

pozitivním ukazatelem, který působí na ekonomickou hodnotu je podíl P/T. Pokud se ukazatel 

zvýší o 7,5 %, ekonomická hodnota by vykazovala nárůst o 10,56 % při neměnnosti ostatních 

faktorů. Nejmenší avšak pozitivní vliv na změnu EVA měla rentabilita tržeb, což potvrzuje 

vázanost EVA na celkový zisk stavebního odvětví. V případě nárůstu ukazatele o 5 %, 

hodnota EVA stavebního odvětví vzroste o 9,04 %. 

Ze sledovaných ukazatelů negativním způsobem ovlivnila tvorbu EVA bezriziková 

úroková sazba. Je zřejmé, že pokud dojde k poklesu RF o 7,5 %, ekonomická přidaná hodnota 

bude značit přírůstek o 26,74 %. Avšak při růstu bezrizikové úrokové sazby o 7,5 %, by se 

výsledná EVA snížila o 26,74 %, ceteris paribus. Posledním sledovaným faktorem a zároveň 

negativním vzhledem k účinku na tvorbu EVA, byly náklady na vlastní kapitál, které při 

zvýšení o 5 %, ekonomická hodnota se snížila o 11,56 %.  

Analýzu citlivosti EVA na změnu vybraných ukazatelů o parametr α za rok 2012 

zobrazuje Graf 4.3. Na ose X je zobrazen interval parametru α  a osa Y představuje relativní 
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změny sledovaného ukazatele EVA.  Lineárně rostoucí přímka značí vyšší citlivost 

ekonomické hodnoty na zvolený faktor. 

Graf 4.3 Vývoj ekonomické přidané hodnoty stavebního odvětví 

 

4.4 Souhrnné zhodnocení výkonnosti stavebního průmyslu 

Následující poslední kapitola je věnována hodnocení dosažených výsledků 

z provedených analýz stavebního průmyslu za sledované období 2004 až 2012.  

Na základě horizontální analýzy aktiv lze sledovat, že hodnota celkových aktiv rostla 

od roku 2004 až do roku 2010, kdy v tomto posledním roce dosáhla také nejvyšší hodnotu za 

celé sledované období. Tento trend byl zapříčiněn především rostoucími hodnotami 

pohledávek ve stavebním odvětví, kdy stavební odvětví těžilo z navyšování stavebních 

investic jak z veřejného, tak i ze soukromého sektoru. Jednalo se především o zvýšený počet 

zakázek od Státního fondu dopravní infrastruktury, rozmach investic do fotovoltaických 

elektráren, dotační programy na zateplování domů („PANEL“, „Zelená úspora“) ze Státního 

fondu rozvoje bydlení či operační programy životního prostředí. V období 2011/2012 však 

celková aktiva klesají a kopírují tak i pokles oběžných aktiv, respektive pohledávek 

stavebního odvětví, které však mají stále podstatnou výši. Hodnota pohledávek v tomto 

období byla ovlivněna zejména zhoršenou platební morálkou ze strany odběratelů, kdy roste 

hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti. Stavební průmysl se tak potýká s celosvětovou 

hospodářskou recesí, která se projevila především ve sníženém počtu stavebních zakázek, 

zejména z veřejného sektoru.  

Z horizontální analýzy pasiv vyplývá, že významnou složkou u pasiv jsou zejména 

krátkodobé závazky. Stavební průmysl z podstatné části svou produkci financuje z cizích 

zdrojů, respektive na základě závazků za subdodavateli, kdy k inkasu dojde až po uhrazení 

pohledávky od konečného zákazníka. Rostoucí hodnoty nabývala položka od roku 2004 do 

2008, v souvislosti se zvýšenou stavební produkcí. Avšak hodnota krátkodobých závazků 

klesá v období 2009/2012, a to v důsledku recese v oblasti stavebnictví a také kladení 
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požadavků subdodavatelů na placení materiálu předem, čímž se chrání před zhoršující se 

platební morálkou či krachem. Vlastní kapitál si za celé sledované období držel konstantní 

výši, avšak od roku 2010 jeho hodnota v průměrné výši rostla o 10 %. Dochází k navyšování 

základního kapitálu stavebního odvětví a také ke zvyšování fondů ze zisku. Podniky ve 

stavebnictví tak reagovaly na dopad hospodářské recese s cílem zajistit si finanční stabilitu. 

Z horizontální analýzy zisku a ztráty je patrné, že nejvýznamnější položkou jsou tržby za 

prodej výrobků, zboží a služeb, které rostly v období 2007 až 2009 v důsledku vyšší stavební 

produkce a zadání významných zakázek ze strany veřejného sektoru. 

Struktura stálých a oběžných aktiv se za celé sledované období výrazněji neměnila. 

Oběžná aktiva držela svůj podíl na celkových aktivech v průměrné výši 70 % a stálá aktiva 

28% podíl. Ke změnám struktury docházelo především v oblasti oběžného majetku, který byl 

ovlivněn zejména hodnotou pohledávek. Pohledávky za celé sledované období značily 

klesající podíl, kdy v roce 2004 podíl pohledávek činil 66 % aktiv, v roce 2012 pak hodnota 

podílu se snížila na 46 % celkových aktiv. KFM za sledované období tvořil podíl od 11 % do 

16 %, což značí poměrně konstantní výši této položky, kdy stavební odvětví nedisponuje 

s výraznou výší disponibilních peněžních prostředků. 

Struktura pasiv je za celé sledované období tvořena výrazným podílem cizích zdrojů, 

kdy podíl dosahoval hodnoty od 57 % do 68 % celkových pasiv. Nejvyšší podíl cizí zdroje 

dosáhly v roce 2007, kdy od tohoto roku se podíl neustále snižoval. V roce 2012 činila 

hodnota podílu cizích zdrojů 57 %. Tato situace byla ovlivněna rostoucím podílem vlastního 

kapitálu, který v posledním sledovaném roce 2012 činil 41 % celkových pasiv, oproti roku 

2007 s 30% podílem. Podíl VK byl do jisté míry ovlivněn rostoucí hodnotou základního 

kapitálu, který byl navyšován vlastníky firem, ale také navyšováním hodnoty nerozděleného 

zisku a fondu ze zisku. Při analýze struktury cizích zdrojů, které jsou tvořeny z podstatné části 

především krátkodobými závazky, došlo v letech 2008 až 2012 ke změně struktury. Hodnota 

podílu krátkodobých závazků klesla z 52 % v roce 2007 na 34 % celkových pasiv roce 2012. 

Podíly této položky byly ovlivněny měnícími se podmínkám trhu, kdy subdodavatelé trvali na 

úhradě materiálu dříve, než došlo k inkasu pohledávky od investora za stavební dílo, ale také 

v důsledku rostoucího podílu rezerv. Nejvýznamnější podíl výkazu zisku a ztráty tvořily 

zejména výkony, respektive tržby za prodej vlastních výrobků a služeb s průměrným podílem 

98% celkových výnosů.  Provozní náklady držely po celé sledované období konstantní podíl 

pohybující se okolo 95 % na celkových výnosech. 
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Stavební odvětví z hlediska rentability vloženého kapitálu dosáhlo příznivých hodnot, 

kdy v roce 2009 byla hodnota ROE na nejvyšší úrovni za celé sledované období s 18,39 %. 

Na pozitivní hodnotě ukazatele měl významný vliv EAT, který byl dosažen v důsledku 

rostoucí stavební produkce. Známky ekonomické krize se naplno projevily v následujících 

sledovaných letech 2010 až 2012, kdy výnosnost vloženého kapitálu klesala. Obdobný vývoj 

zaznamenal i ukazatel ROCE, který se stabilně vyvíjel od roku 2004 až 2009 v rozmezí 14-18 

%. Od roku 2010 došlo k poklesu ukazatele, kdy ukazatel byl ovlivněn poklesem hodnoty 

zisku, který byl výsledkem úbytku stavební činnosti.  Ukazatel ROA měl za celé sledované 

období klesající vývoj, který se pohyboval v rozmezí 4-9 %. Pokles hodnoty ukazatele 

zejména v období 2010 až 2012 byl zapříčiněn nízkou úrovní vykazovaného zisku a také 

rostoucí hodnotou celkových aktiv, zejména pohledávek.   

V oblasti aktivity stavební odvětví dosahovalo u ukazatele obrátky aktiv nízkých a 

sestupných hodnot. Klesající trend tohoto ukazatele byl v rozporu s doporučeným vývojem, 

který byl zapříčiněn zejména nabývající hodnotou pohledávek za celé sledované období. 

Stavební odvětví se tak delší dobu potýká s problémem uhrazení pohledávek, které mění 

charakter nejdříve pohledávky po lhůtě splatnosti, následně se přesunou do dlouhodobých 

pohledávek a v konečném stádiu mají status nedobytná. Do hodnot pohledávek je zapotřebí 

započítat i hodnotu tzv. zádržného, kterým podnik disponuje až do předání stavebního díla či 

skončení záruční doby stavebního projektu. Splatnost pohledávek v posledním analyzovaném 

roce byla na nejvyšší hodnotě, a to 189 dní a splatnost závazků 181 dní, kdy hodnota 

pohledávek roste zejména v důsledku objemu pohledávek po lhůtě splatnosti.  

Stavební odvětví v oblasti analýzy finanční stability značí rostoucí míru podílu 

vlastního kapitálu na aktivech, kdy ukazatel měl hodnoty v rozmezí od 34-41 %. Je tedy 

zřejmé, že stavebnictví z podstatné míry využívá ke své činnosti financování z cizích zdrojů, 

které jsou tak méně rizikové a také představují levnější způsob financování. Ukazatel stupně 

stálých aktiv měl výsledné hodnoty přesahující 200 %, které také značí překapitalizování a 

s tím spojenou neefektivnost při využití dlouhodobého majetku. Z hlediska celkové 

zadluženosti stavební odvětví financuje svá aktiva přes 60 % cizími zdroji. Hodnoty tohoto 

ukazatele tak značí vyšší riziko věřitelů, neboť cizí zdroje jsou tvořeny zejména krátkodobými 

závazky s průměrným podílem za sledované období 65 %. Ukazatel zadluženosti VK 

překračuje hodnotu 140 %, což není v souladu s doporučeným rozmezím. Důležité je však 

zhodnotit zadluženost vlastního kapitálu a rentabilitu VK. Při financování zejména cizími 

zdroji, rentabilita vlastního kapitálu rostla. Ukazatel úrokového krytí značil úroveň, že 
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stavební odvětví je schopno hradit své úroky a nemá tak potíže vytvářet zisk na úhradu 

nákladových úroků z bankovních úvěrů. Úrokové zatížení bylo v rozmezí 4 až 15 %, kdy 

stavební odvětví využívá zapojení cizích zdrojů k financování stavební činnosti, která je však 

v souladu s výnosností vložených prostředků. Z hlediska zhodnocení zadluženosti stavebního 

odvětví je možné konstatovat uspokojivou míru zadlužení, která však v posledních 

analyzovaných letech klesala. 

V oblasti likvidity stavební odvětví setrvává na velmi příznivé úrovni. Celková 

likvidita se za celé sledované období pohybuje v optimálním rozmezí od 1,5 do 2,5, kdy od 

roku 2008 do 2012 byla i v souladu s doporučeným trendem a ukazatel rostl, a to v důsledku 

klesajícího objemu krátkodobých zakázek, které však byly ovlivněny úbytkem stavební 

produkce. V souvislosti s likviditou byl analyzován ukazatel ČPK, který dosahoval velmi 

vysoké úrovně především v letech 2009 až 2012, což bylo dáno zejména rostoucí hodnotou 

pohledávek. 

Pro měření výkonnosti stavebního odvětví byl využit ukazatel ekonomické přidané 

hodnoty, který byl rozložen pomocí pyramidového rozkladu na dílčí ukazatele. EVA byla 

analyzována na bázi zúženého hodnotového rozpětí a pro rozklad byla aplikována 

funkcionální metoda. Ekonomická přidaná hodnota dosahuje za celé sledované období 

kolísavých výsledků. Hodnota pro vlastníky byla tvořena v období 2004 až 2009, avšak od 

roku 2010 byla ekonomická přidaná hodnota záporná. Při analýze pyramidového rozkladu na 

vývoj EVA působí různé dílčí vlivy či ukazatele ať už pozitivně či negativně. Nejvýznamnější 

vlivy na vývoj ekonomické přidané hodnoty jsou uvedeny v Tab. 4.21. 

Tab. 4.21 Nejvýznamnější vlivy působící na vývoj EVA 

Období Pozitivní vliv Negativní vliv Období Pozitivní vliv Negativní vliv 

2004/2005 

RE T/A 

2008/2009 

EBIT/T RE 

EBIT/T A/E EAT/EBIT T/A 

E 

 

E 

 

2005/2006 

A/E T/A 

2009/2010 

RE T/A 

EBIT/T E E EBIT/T 

RE 

 
 

A/E 

2006/2007 

A/E EAT/EBIT 

2010/2011 

RE EBIT/T 

E T/A T/A A/E 

RE EBIT/T 
 

EAT/EBIT 

2007/2008 

EAT/EBIT RE 

2011/2012 

RE T/A 

EBIT/T A/E E EBIT/T 

E T/A EAT/EBIT 
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Pozitivní vliv na vývoj ekonomické přidané hodnoty měl v období 2004/2005 ukazatel 

nákladů na vlastní kapitál, které klesly v důsledku vlivu bezrizikové úrokové sazby. Naopak 

největším negativním vlivem přispěl na vývoj EVA ukazatel obratu aktiv, který byl ovlivněn 

zejména rostoucí hodnotou celkových aktiv, respektive objemem pohledávek stavebního 

odvětví. Rostoucí tendence ekonomické přidané hodnoty pokračovala i v období 2005/2006, 

kdy největší podíl na tomto pozitivním trendu měla finanční páka, kdy nárůst celkových aktiv 

se projevil v tomto ukazateli oproti vlastnímu kapitálu. Negativním způsobem byla meziroční 

hodnota EVA ovlivněna jako u předchozího období obratem aktiv a pokračuje tedy sestupná 

tendence tohoto ukazatele vlivem vyššího růstu aktiv oproti tržbám. V období 2006/2007 se 

meziroční hodnota ekonomické přidané hodnoty dostala do záporné hodnoty. Největší podíl 

na tomto výsledku měl ukazatel úrokové a daňové redukce, kdy hodnota EBIT oproti EAT se 

zvýšila v souvislosti nárůstu nákladových úroků o 50 %. Naopak pozitivní vliv stále tvořil 

ukazatel finanční páky. V letech 2007/2008 pokračovala meziroční záporná hodnota EVA, kdy 

negativní výsledek byl dán především vlivem nákladů na vlastní kapitál a finanční pákou, na 

které se podílela rostoucí hodnota celkových aktiv, zejména pohledávek. V období 2008/2009 

se ekonomická přidaná hodnota vyvíjela pozitivní směrem. Tento příznivý trend byl 

zapříčiněn zejména rentabilitou tržeb, která vzrostla v důsledku dosažení nejvyššího zisku za 

celé sledované období. V tomto období se stavebnímu průmyslu významně dařilo, a to 

zejména vlivem uvolnění finančních prostředků na významné státní zakázky a také vlivem 

programů na rozvoj bytové výstavby. Ukazatel EVA meziročně výrazně klesl a dosáhl záporné 

hodnoty v období 2009/2010. Nejvýrazněji se na negativním vývoji ekonomické přidané 

hodnoty podílel ukazatel obratu aktiv a rentability tržeb. Stavební produkce byla na sestupné 

tendenci a poptávka veřejného i soukromého sektoru byla značně oslabená vlivem 

ekonomické recese. Meziroční hodnota EVA pokračovala v záporném vývoji i v období 

2010/2011 a 2011/2012. Negativním vlivem přispěl jak ukazatel rentability tržeb, tak i obrat 

aktiv. Společným nepříznivým faktorem těchto ukazatelů byla sestupná tendence tržeb, 

v důsledku útlumu především v oblasti bytové výstavby. Stavební odvětví tak má problémy 

v posledních analyzovaných letech vytvářet ekonomickou přidanou hodnotu a jeho výkonnost 

tedy klesá.  

Pro kompletní analýzu vlivů na ukazatel EVA byl proveden následně i pyramidový 

rozklad nákladů na vlastní kapitál za pomocí funkcionální metody. RE působily na vývoj 

ekonomické přidané hodnoty kolísavými vlivy. Tab. 4.22 zobrazuje nejvýznamnější vlivy 

působící na vývoj RE. Na náklady vlastního kapitálu ve sledovaném období nejvíce pozitivně 
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působil podíl vlastního kapitálu a aktiv. Nejvýznamnější negativní vliv nákladů na vlastní 

kapitál byl dosažen v období 2006/2007, a to v důsledku záporného účinku ukazatele podílu 

úplatných zdrojů a aktiv, ovlivněný zejména nárůstem bankovních úvěrů o 50 %. Druhý 

největší negativní vliv byl vysledován v období 2008/2009 u ukazatele likvidity. Likvidita se 

v tomto meziročním srovnání navyšovala, a to v souvislosti s rostoucím objemem oběžných 

aktiv, respektive pohledávek za odběrateli. Největší pozitivní vliv na vývoj nákladů na vlastní 

kapitál byl zaznamenán v období 2011/2012 účinkem bezrizikové úrokové sazby, která 

značila klesající tendenci. ČNB tak reagovala na oslabenou poptávku domácností nejen ve 

stavebním průmyslu a snažila se podpořit utrácení soukromého sektoru.  

Tab. 4.22 Nejvýznamnější vlivy působící na vývoj RE 

Období Pozitivní vliv Negativní vliv Období Pozitivní vliv Negativní vliv 

2004/2005 

RF Rpodnikatelské 

2008/2009 

UZ/A LIKVIDITA 

UZ/A UZ/A 1-t UZ/A 

Ú/UCK LIKVIDITA VK/A Ú/UCK 

2005/2006 

UZ/A E/A 

2009/2010 

RF Ú/UCK 

E RF E/A UZ/A 

LIKVIDITA UZ/A E Rpodnikatelské 

2006/2007 

VK/A UZ/A 

2010/2011 

E/A UZ/A 

Ú/UCK LIKVIDITA Ú/UCK Rpodnikatelské 

E RF LIKVIDITA VK/A 

2007/2008 

E/A UZ/A 

2011/2012 

RF Rpodnikatelské 

E Ú/UCK UZ/A E 

1-t Rpodnikatelské VK/A LIKVIDITA 

 

Tab. 4.23 Nejvýznamnější vlivy působící na vývoj ROA 

 
Pozitivní vliv Negativní vliv 

 
Pozitivní vliv Negativní vliv 

2004/2005 

EBIT/N DHM a DNM/T 

2008/2009 

EBIT/N KFM/T 

OPN/T P/T Os.N/Prac. Nprov./T 

Nprov./T Prac./T DHM a DNM/T VS/Nprov. 

2005/2006 

EBIT/N P/T 

2009/2010 

Prac./T EBIT/N 

DHM a DNM/T DFM/T Nprov./T P/T 

VS/Nprov. OPN/T Ost.A/T DHM a DNM/T 

2006/2007 

OPN/T EBIT/N 

2010/2011 

P/T EBIT/N 

Os.N/Prac. Z/T Z/T DFM/T 

Nprov./T Prac./T DHM a DNM/T Prac./T 

2007/2008 

EBIT/N DHM a DNM/T 

2011/2012 

Nprov./T EBIT/N 

VS/Nprov. OPN/T Prac./T P/T 

Os.N/Prac. Prac./T KFM/T DFM/T 

 

Rentabilita aktiv byla významným ukazatelem, který se podílel na vývoji ekonomické 

přidané hodnoty. Pyramidový rozklad ROA tak indikuje významné vlivy, které působí jak 

negativním, tak pozitivním způsobem, což dokládá i Tab. 4.23. Rentabilita aktiv měla největší 

pozitivní vliv na vývoj EVA s 3 100 mil. Kč v období 2008/2009 za pomoci zejména 

ukazatele rentability nákladů. Pozitivní efekt tohoto ukazatele byl zapříčiněn rostoucí 
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produkcí ve stavebním odvětví, především v oblasti dopravní infrastruktury a bytové 

výstavby. Následující období 2009/2010 však hodnota ROA měla nejvyšší negativní vliv za 

celé sledované období, a to -4 308 mil. Kč. Důvodem byl záporný účinek rentability nákladů a 

také podílu pohledávek k tržbám. Stavební odvětví tak vyčerpalo uzavřené projekty 

z minulých let a nachází se v hlubokém útlumu stavební produkce. Nepříznivá situace firem a 

odběratelů měla za následek růst hodnoty pohledávek, který se tak projevil v podílu P/T. 

Následně byl proveden pyramidový rozklad hrubého operačního přebytku, jehož dílčí 

vlivy se ve sledovaném období neustále měnily, avšak v letech 2006/2007 bylo dosaženo 

meziročního vzestupu hodnoty vrcholového ukazatele, který byl pozitivně ovlivněn zejména 

ukazatelem PH/PRAC.  

Citlivostní analýzou ekonomické přidané hodnoty bylo zjištěno, že pozitivní vliv na 

EVA mají ukazatele obratu aktiv, rentability tržeb, podíl P/T a rentabilita nákladů, kdy při 

zvýšení jednoho z těchto ukazatelů, hodnota EVA by se navýšila. Při poklesu jednoho z těchto 

ukazatelů, hodnota EVA by taktéž klesla při ceteris paribus. Negativní účinek byl sledován u 

ukazatele nákladů na vlastní kapitál a u bezrizikové úrokové sazby. Pokud jeden z těchto 

dílčích ukazatelů vzroste, ekonomická přidaná hodnota klesne při ceteris paribus.  

Na základě posouzení finanční analýzy a výkonnosti stavebního průmyslu za 

sledované období 2004-2012 lze konstatovat, že se jedná o rentabilní, přijatelně zadlužené 

odvětví, které však v posledních letech prochází krizí, což se projevilo v záporné ekonomické 

přidané hodnotě. Stavebnictví by se mělo zaměřit především na lepší řízení krátkodobých 

pohledávek, které v posledních letech přesáhly dobu úhrady až po 180 dnech, např. motivovat 

odběratele slevami za včasnou úhradu. Krátkodobé pohledávky mají následně vliv na 

ukazatele běžné zadluženosti, rentabilitu aktiv či na ukazatele likvidity. V oblasti pohledávek 

po lhůtě splatnosti je vhodné implementovat na konečné zákazníky včasné finanční postihy 

tak, aby nedocházelo k rostoucímu objemu nedobytných pohledávek. Stavebnictví vázané na 

zaplacení pohledávek za odběrateli se následně potýká i s vyšší dobou splatnosti úhrady 

krátkodobých závazků, což může znamenat z hlediska budoucnosti problém s dodavateli. 

Doba obratu závazků dosáhla v posledním analyzovaném roce také vysoké hodnoty, a to 181 

dní. Významný problém stavebního odvětví však lze identifikovat v poklesu stavební 

produkce i výsledného zisku. Velkým nadnárodním firmám se v této oblasti konstantně daří, 

avšak menší společnosti jsou ve finančních problémech či v ohrožení úpadku. Stavební 

zakázky jsou slabé, šetří soukromý i veřejný sektor. Negativně je trvale vnímána vysoká míra 
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korupčního prostředí, která tak postihuje zejména menší podniky, jenž nedisponují tak velkou 

finanční sílou. K lepšímu obrazu této situace by měla přispět novela zákona o veřejných 

zakázkách, na jejímž základě nebudou znevýhodněny menší podniky oproti velkým 

nadnárodním stavebním firmám. Ke zlepšení situace ve stavebním odvětví je vhodné 

pokračovat nadále v programu Zelená úspora (zateplení domů) a možnosti rozšíření dalších 

programů nejen pro veřejnost, ale i pro komerční nemovitosti.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení finanční výkonnosti stavebního průmyslu za 

období 2004 až 2012. 

Diplomová práce byla rozčleněna na teoretickou a praktickou část. První kapitola 

obsahovala úvod. Druhá kapitola práce byla věnována teoretickému vymezení metodologie 

finanční výkonnosti. Součástí této kapitoly bylo popsání základních metod finanční analýzy, 

včetně poměrových ukazatelů. Dále kapitola zahrnovala popis ekonomické přidané hodnoty, 

pyramidové rozklady vybraných ukazatelů a také analýzu citlivosti. 

Třetí kapitola diplomové práce obsahovala praktickou část na základě znalostí 

z teoretické kapitoly, která byla věnována vertikální a horizontální analýze, včetně aplikace 

poměrových ukazatelů na stavební průmysl. 

Čtvrtá kapitola tvořila zhodnocení finanční výkonnosti stavebního odvětví za pomoci 

výpočtu ekonomické přidané hodnoty a pyramidových rozkladů zvolených ukazatelů, mezi 

něž patřila EVA, náklady na vlastní kapitál, rentabilita aktiv a hrubý operační přebytek. 

Následně byla provedena citlivostní analýza ukazatele EVA hodnotící finanční výkonnost. 

Stavební odvětví za sledované období dosahovalo příznivou finanční rentabilitu, avšak 

v posledních letech se nachází v ekonomické recesi. Rentabilita, zadluženost se nacházela na 

přijatelné úrovni, avšak oblast likvidity a aktivity značí nepříznivé výsledky. V oblasti 

aktivity jsou největším úskalím doba obratu pohledávek a závazků, které přesahují 

v posledním analyzovaném roce 2012 dobu úhrady 180 dní. Stavební odvětví by se tak mělo 

více zaměřit na inkasní politiku a zejména na řízení pohledávek. Ukazatel stupně stálých aktiv 

měl výsledné hodnoty přesahující 188 %, které také značí překapitalizování a s tím spojenou 

neefektivnost při využití dlouhodobého majetku.  

Výkonnost stavebního odvětví byla hodnocena na základě výpočtu ekonomické 

přidané hodnoty a zejména rozboru dílčích vlivů, které na ni působí. Stavebnictví dosahovalo 

kladnou ekonomickou přidanou hodnotu pouze v období 2004 až 2009. V následujících letech 

bylo dosaženo záporné ekonomické přidané hodnoty pro vlastníky, což značí menší míru 

rizikovosti pro akcionáře a investory. Výsledky tohoto ukazatele byly dány především 

poklesem stavební produkce v důsledku ekonomické krize a úsporných opatření vlády 

v oblasti stavebních investic, neboť stavební odvětví je z 60% závislé na veřejných 

zakázkách. Ekonomická recese se promítla i do oblasti soukromého sektoru, kdy 
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potencionální zákazníci odkládají své investiční záměry na příhodnější ekonomickou situaci. 

K příznivějšímu budoucímu vývoji stavebního odvětví by měly přispět dotační programy 

z EU, které slouží především na podporu bydlení (,,PANEL“, ,,Zelená úspora“, ,,Program 

150“) a posílí tak poptávku soukromého i veřejného sektoru.  
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SEZNAM ZKRATEK  

A   aktiva  

APM   arbitrážní model  

BÚ   bankovní úvěry  

C   kapitál  

CAPM  model oceňování kapitálových aktiv  

CFROI   ukazatel cash flow z investic  

CK   cizí kapitál  

CKkr.   krátkodobý cizí kapitál  

CKdl.   dlouhodobý cizí kapitál  

CZ   cizí zdroje  

ČPK   čistý pracovní kapitál  

DFM   dlouhodobý finanční majetek  

DHM   dlouhodobý hmotný majetek  

Dl.   dlouhodobý  

DNM   dlouhodobý nehmotný majetek  

DO   doba obratu  

DZ   dlouhodobé závazky  

E  vlastní kapitál 

EAT  čistý zisk 

EBIT   zisk před úroky a daněmi  

EBITDA  zisk před zdaněním, úroky a odpisy  

EBT   zisk před zdaněním  

EVA   ekonomická přidaná hodnota  

Kč   korun českých  

KFM   krátkodobý finanční majetek  

KZ   krátkodobé závazky  

N   náklady  

NOA   čistá operační aktiva  

NOPAT  zisk z operační činnosti po odvodu daní 

Nprov  provozní náklady 

NPV  čistá současná hodnota  

OA   oběžná aktiva  
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OFN  ostatní finanční náklady 

OPN  ostatní provozní náklady 

 Os  osobní náklady 

obr.   obrázek  

pohl.   pohledávky  

relat.   relativně  

RD   náklady cizího kapitálu  

RE   náklady vlastního kapitálu  

Rf   bezriziková úroková míra 

Rfin.stab.   riziková přirážka za finanční stabilitu  

Rfin.str.   riziková přirážka za zadluženost společnosti 

RLA   riziková přirážka za velikost společnosti  

Rpod.  riziková přirážka za podnikatelské riziko 

ROA  rentabilita aktiv 

ROC  rentabilita nákladů 

ROCE   rentabilita dlouhodobých zdrojů  

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb  

t   daňová sazba 

T  tržby  

Tab.   tabulka  

UCK  úročený cizí kapitál 

UZ   úplatné zdroje  

VH   výsledek hospodaření  

VK   vlastní kapitál  

VS  výkonová spotřeba 

WACC   vážené průměrné náklady kapitálu  

WACCL  vážené průměrné náklady kapitálu zadlužené firmy  

WACCU  vážené průměrné náklady kapitálu nezadlužené firmy  

XL   mezní hodnota likvidity  
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Příloha č. 7 Doplňující tabulky 

Tab. 3.2 Vývoj ekonomických ukazatelů stavebního průmyslu 

  Podíl 
stavebnictví 

na hrubé 
přidané 

hodnotě ČR 
(v %) 

Index 
stavební 
produkce 

(meziroční) 
(v %) 

Index 
stavební 

produkce , 
pozemní 

stavitelství 
(meziroční) 

(v %) 

Index 
stavební 

produkce , 
inženýrské 
stavitelství 
(meziroční) 

(v %) 

Stavební práce 
provedené 

podle 
dodavatelských 

smluv "S" 
(mil.Kč) 

Počet 
vydaných 

stavebních 
povolení 

Orientační 
hodnota 

vydaných 
stavebních 
povolení 
(mil.Kč) 

2004 5,4 108,8 107,4 112,9 402 410 153 622 315 072 

2005 5,6 105,2 104,9 105,8 431 426 142 941 325 824 

2006 5,7 106,0 105,0 108,8 472 578 135 391 360 945 

2007 5,8 107,1 110,7 97,9 521 487 117 384 357 708 

2008 5,9 100,0 96,5 109,9 547 601 122 242 390 836 

2009 6,6 99,1 93,1 114,1 520 877 112 674 407 611 

2010 6,5 92,6 92,4 92,8 488 690 105 743 398 839 

2011 6,4 96,4 99,6 90,3 464 021 107 231 339 937 

2012 6,3 92,4 93,5 90,0 423 989 97 764 318 497 

Zdroj: www.czso.cz 

Tab. 3.3 Meziroční srovnání stavebních zakázek 

 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 

 Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč 

POZEMNÍ STAVBY 1 426 47 686 2 113 53 380 1 715 46 519 1 629 36 053 

Občanská infrastruktura 1 232 43 884 1 868 48 416 1 465 41 142 1 397 32 761 

Bytové stavby 194 3 802 245 4 964 250 5 377 232 3 292 

INŽENÝRSKÉ STAVBY 2 202 160 622 2 279 140 631 2 198 75 664 1 961 82 557 

Dopravní infrastruktura 1 006 116 014 935 97 502 761 23 721 736 27 559 

Technická infrastruktura 1 196 44 607 1 344 43 129 1 437 51 932 1 225 54 998 

CELKEM 3 628 208 308 4 392 194 011 3 913 122 173 3 590 118 610 

Zdroj: ÚRS PRAHA
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, www.estav.cz/zpravy/new/ 

Tab. 3.4 Ukazatele rentability 

Ukazatel Vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROCE 2.5 17,47% 18,09% 20,88% 17,71% 14,93% 17,77% 11,35% 8,72% 7,27% 

ROA 2.4 7,47% 7,69% 7,85% 6,59% 6,42% 8,55% 5,93% 4,72% 3,94% 

Rentabilita nákladů 2.8 3,16% 3,35% 3,87% 2,98% 3,70% 5,77% 4,89% 3,46% 3,17% 

ROE 2.6 14,29% 14,89% 17,66% 13,09% 12,56% 18,39% 11,84% 7,96% 6,76% 

ROS 2.7 4,60% 4,83% 5,30% 4,94% 5,23% 7,17% 6,28% 4,77% 4,47% 
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Tab. 3.5 Ukazatele aktivity 

Ukazatel Vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrátka celkových aktiv 2.10 1,62 1,59 1,48 1,44 1,23 1,19 0,97 0,92 0,88 

Doba obratu aktiv 2.11 221,99 226,10 242,76 250,87 293,54 302,18 370,06 391,94 408,71 

Doba obratu zásob 2.12 23,25 21,12 20,50 21,68 25,56 26,98 30,41 30,12 34,31 

Doba obratu pohledávek 2.13 105,25 108,36 131,62 135,18 139,86 140,08 165,72 171,55 188,87 

Doba obratu závazků 2.14 111,93 118,22 134,47 141,60 151,93 142,43 170,04 163,53 180,29 

Tab. 3.9 Ukazatele likvidity 

Ukazatel Vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková likvidita  2.24 1,56 1,47 1,46 1,41 1,47 1,76 1,85 2,01 2,01 

Pohotová likvidita  2.25 1,33 1,27 1,29 1,20 1,28 1,54 1,61 1,79 1,77 

Okamžitá likvidita  2.26 0,30 0,28 0,22 0,25 0,26 0,39 0,43 0,49 0,42 

ČPK (v mil. Kč)  2.29 29 024 28 889 29 506 31 406 20 178 54 121 63 245 63 631 62 802 
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