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Anotace 

Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti MORAVA 

STAVBY, s.r.o. a jejím následným zhodnocením. V práci je zachycena 

charakteristika společnosti, teoretické vymezení finanční analýzy a následná 

aplikace finanční analýzy na vybranou společnost v období 2010 – 2014. V závěru 

práce jsou zhodnoceny výsledky analýzy a následné návrhy a doporučení, které 

by mohly vést k zlepšení finančního zdraví společnosti. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, stavové ukazatele, poměrové ukazatele, 

Du-Pontův pyramidální rozklad, Altmanův model. 

 

Summary 

This thesis is focused on the financial analysis of the MORAVA STAVBY, 

s.r.o. company and its evaluation. In this thesis is introduced a company and their 

main characteristics, theoretical definition of financial analysis and its application 

on selected company in years 2010 – 2014. Last part of thesis is focused to the 

results of the financial analysis, suggestions and recommendations which should 

help improve financial situation of the company. 

 

Keywords: financial analysis, status indicators, ratios, DuPont analysis, 

the Altman´s model. 
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1 Úvod 

Finanční analýza je důležitou součástí řízení podniku a hodnocení jeho 

finanční situace. Napomáhá k odhalení slabých míst podniku, které by v budoucnu 

mohly vést k potížím a také k odhalení jeho kladných stránek. Vede 

k efektivnějšímu chodu a k zvyšování hodnoty podniku.  

 Finanční analýza je těsně spjata s finančním účetnictvím. Finanční 

účetnictví poskytuje informace a data pro finanční rozhodování prostřednictvím 

základních finančních výkazů. Zdrojem pro finanční analýzu mohou být i další 

informace z oblasti vnitropodnikového účetnictví a ekonomické statistiky. Tyto 

informace jsou východiskem pro zpracování ukazatelů rentability, likvidity, aktivity 

a zadluženosti podniku, které slouží pro správné finanční rozhodování a určují 

finanční pozici podniku. 

 Pro vlastníky, věřitele, zákazníky, zaměstnance, dodavatele a další 

účastníky je finanční analýza také velmi důležitým nástrojem, protože pro každou 

skupinu z výše zmíněných účastníků jsou důležité její výsledky, jelikož jim 

poskytují podklady i pro jejich rozhodování 

Cílem diplomové práce je provést finanční analýzu a zhodnotit finanční 

situaci podniku MORAVA STAVBY, s.r.o. ve sledovaném období 2010 – 2014 a 

poskytnout doporučení pro budoucí rozhodování podniku na základě zkoumaných 

informací.  

Diplomová práce je rozdělená do šesti kapitol, které se zabývají finančním 

zdravím podniku v teoretické a praktické části. 

Druhá kapitola se zabývá charakteristikou podniku MORAVA STAVBY, 

s.r.o. Jsou v ní uvedeny informace o předmětu podnikání, zaměstnanecké 

struktuře, politice podniku a o orientaci výroby.  

Třetí kapitola se zabývá teoretickým vymezením finanční analýzy a je v ní 

uvedeno, podle kterých kroků se bude finanční analýza provádět a podle kterých 

faktorů bude hodnocena. 
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Ve čtvrté kapitole je finanční analýza aplikována na vybraný podnik 

MORAVA STAVBY, s.r.o. a hodnotí jeho situaci pomocí stavových a poměrových 

ukazatelů a pomocí analýzy soustav ukazatelů. Při analýze soustav ukazatelů 

bude využito Du-Pontova pyramidálního rozkladu a Altmanovy formule bankrotu.  

Pátá kapitola je věnována návrhům a doporučením. Jsou zde shrnuty a 

zobrazeny veškeré výsledky, které byly aplikováním finanční analýzy zjištěny a 

dále jsou zde doporučeny určité kroky, aby se finanční situace podniku do 

budoucna zlepšila. 

Poslední kapitolou diplomové práce je závěr. V této kapitole je shrnutí 

všech zjištěných poznatků a výsledků a závěrečné zhodnocení finanční analýzy 

společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o. 
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2 Charakteristika společnosti 

Společnost MORAVA STAVBY, s.r.o. se zabývá stavební činností. 

Zaměřuje se na novostavby, rekonstrukce a modernizuje a adaptuje již existující 

stavby. Také realizuje dodávky stavebních prací na klíč, které poskytuje i formou 

subdodávek. 

MORAVA STAVBY, s.r.o. provádí stavební práce na hlavní stavební 

výrobu, ale také  na pomocnou stavební výrobu. Vyrábí, dodává a montuje fasádní 

a střešní ocelové pláště a zámečnické konstrukce včetně projektové 

dokumentace. Společnost vlastní certifikáty pro montáž stavebních systémů a také 

certifikát ISO 9001:2001. Dále společnost vlastní mechanizmy a montážní a 

výrobní techniku. 

 

 

2.1 Zaměstnanecká struktura společnosti 

Zaměstnanecká struktura MORAVA STAVBY s.r.o. se skládá z devíti osob. 

Zbytek si firma najímá jako subdodavatele.  

2.2 Politika společnosti 

MORAVA STAVBY s.r.o. je specializována zejména na dodávku a montáž 

ocelových systémů ve stavebnictví, kde je především kladen důraz na jakost. 

Stavební a montážní práce provádějí školení pracovníci. Projektová dokumentace 

a kvalitní systémové znalosti podporují efektivní výstavbu a montování systému. 

Trvalým cílem MORAVA STAVBY s.r.o. je poskytování kvalitních služeb a 

odvedené práce, které v plné míře uspokojí široký okruh zákazníků, tedy při 

orientaci na zákazníka je cílem uspokojení současných a budoucích očekávání v 

Obrázek 1: Logo společnosti   Zdroj [10] 
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co nejvyšší míře a s maximální pozorností. Při orientaci na zaměstnance je cílem 

vytváření tvůrčího pracovního prostředí. 

Dalším firemním cílem je stále rozvíjející se management jakosti 

prostřednictvím procesního řízení zdrojů a činností, zlepšování jakosti procesů 

soustavným důsledným preventivním opatřením a uplatňováním účinných 

zpětných vazeb a včasným analyzováním příčin stávajících i možných 

nežádoucích stavů a jejich důsledků. 

2.3 Orientace výroby 

V současné době při poklesu nové stavební výroby se orientuje na 

přestavby a dostavby funkčních objektů, zejména pro obchodní řetězce Kaufland 

Česká republika v.o.s., Lidl Česká republika v.o.s. a Albert - AHOLD Czech 

Republic a.s. Pro obchodní řetězec Kaufland momentálně společnost pracuje i v 

německých městech Drážďany, Leonberg a Berlín. V České republice se nyní 

věnuje vestavování nových prostorů a laboratoří pro společnost Teva Czech 

Industries s.r.o. v Opavě. [10] 

 

Obrázek 2: Kompletní novostavba Mercedes-Benz Opava  Zdroj: [10]. 
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3 Teoretické vymezení finanční analýzy 

Finanční analýza si našla své místo v hodnocení ekonomické situace 

podniku z důvodu vysoké proměnlivosti ekonomických dat a jejich obtížného 

zpracování. Umožňuje odhadovat působení ekonomických i neekonomických 

faktorů a také jejich budoucí vývoj. Je pojímána jako metoda hodnocení 

hospodaření podniku, při které se třídí získaná data, poměřují se navzájem mezi 

sebou, agregují, kvantifikují se vztahy mezi nimi a určuje se jejich vývoj podle 

vyhledaných kauzálních souvislostí. Zvyšuje se tím vypovídací schopnost 

zpracovaných dat a jejich informační hodnota. 

 Zaměřuje se na silné a slabé stránky hodnotových procesů podniku a na 

identifikaci problémů. Informace, které jsou získané pomocí finanční analýzy, 

umožní dospět k závěrům o finanční situaci podniku, jeho celkovém hospodaření a 

představují podklad pro rozhodování managementu podniku. [6] 

Cílem finanční analýzy podniku je především: 

 Posouzení vlivu prostředí podniku (vnitřního i vnějšího), 

 rozbor dosavadního vývoje podniku, 

 porovnání výsledků analýzy v prostoru, 

 pyramidální rozklady, 

 zprostředkování informací pro budoucí rozhodování, 

 analýza variant budoucího vývoje a zároveň výběr nejlepší varianty, 

 výklad výsledků s návrhy ve finančním plánování a řízení podniku. [6] 

3.1  Zdroje informací pro finanční analýzu 

Pro úspěšnou finanční analýzu se využívají kvalitní informace, které do 

značné míry závisí na užitých vstupních údajích. Ty by měly být kvalitní a zároveň 

komplexní. Důvodem tohoto tvrzení je skutečnost, že je nutné podchytit všechna 

data, pokud je to možné, která mohou kterýmkoliv způsobem zkreslit výsledky 

hodnocení finančního zdraví firmy. Finanční toky podniku jsou zachyceny 
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na obrázku 3. Základní data jsou nejčastěji čerpána z účetních výkazů, které lze 

rozdělit do dvou základních částí – účetní výkazy finanční a účetní výkazy 

vnitropodnikové.  

 

Obrázek 3: Finanční toky podniku    Zdroj: [6, vlastní zpracování] 

 

Účetní výkazy finanční jsou externími výkazy, protože poskytují informace 

především externím uživatelům. Poskytují přehled o struktuře a stavu majetku, 

tvorbě a užití informací pro firemní finanční analýzu, zdrojích krytí a o peněžních 

tocích.  

Účetní výkazy vnitropodnikové nejsou právně závaznou úpravou a 

vycházejí z vnitřních potřeb firmy. Jejich využití vede ke zpřesnění výsledků 

finanční analýzy a umožňuje odstraňovat riziko odchylky od skutečnosti, protože 
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tyto výkazy se častěji sestavují a umožňují vytváření detailnějších časových řad, 

což je z hlediska finanční analýzy velice důležité.  

 Pro úspěšný začátek zpracování finanční analýzy jsou důležité základní 

účetní výkazy jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o tvorbě a využití 

peněžních prostředků, tedy výkaz cash flow. [5] 

 

3.1.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou 

stav majetku podniku (aktiva) a zdrojů jeho financování (pasiva) k určitému datu a 

sestavuje se zpravidla k poslednímu dni každého roku, případně v kratším období. 

Ostatní výkazy vznikly historicky odvozením z potřeby podrobnějšího sledování 

vybraných ekonomických charakteristik. Rozvaha představuje základní přehled o 

majetku podniku v neměnné podobě, tedy v okamžiku účetní závěrky. Lze v ní 

získat věrný obraz ve třech základních oblastech. Základní oblasti se skládají 

z majetkové situace podniku, zdrojů financování a z finanční situace podniku.  

V rámci majetkové situace podniku zjišťujeme, v jakých konkrétních druzích 

je majetek vázán a jak je oceněn. Dále zjišťujeme, nakolik je majetek opotřeben, 

jak rychle se obrací, optimálnost složení majetku apod.  

V oblasti zdrojů financování majetku se hlavně zajímáme o výši vlastních 

a cizích zdrojů financování a jejich strukturu.  

Ve finanční situaci podniku se vyskytují informace ohledně dosaženého 

zisku a jeho rozdělení, či jestli je podnik schopný dostát svým závazkům. 

Při analýze rozvahy se sleduje zejména: 

 Stav a vývoj bilanční sumy, 

 struktura aktiv a její vývoj, 

 struktura pasiv a její vývoj, 
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 relace mezi složkami aktiv a pasiv. [2, 5] 

Tabulka 1: Struktura rozvahy 

Rozvaha k 31. 12. 201X 

Aktiva (majetková struktura) Pasiva (finanční struktura) 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Oběžný majetek Cizí kapitál 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

Zdroj: [5, vlastní zpracování] 

3.1.1.1 Aktiva 

Podrobnou strukturu aktiv podniku představuje jeho majetková struktura. 

V širším pojetí jsou aktiva myšlena jako celková výše ekonomických zdrojů, 

kterými podnik disponuje v určitém časovém okamžiku. Aktiva jsou členěna podle 

základního hlediska, kterým je doba jejich upotřebitelnosti, případně rychlost a 

obtížnost jejich konverze v peněžní prostředky. V České republice se člení od 

nejméně likvidních položek (dlouhodobý majetek) až k nejlikvidnějším (krátkodobý 

majetek). [4, 5] 

Tabulka 2: Struktura strany aktiv rozvahy 

 
Běžné účetní období 

Minulé účetní 

období 

 Brutto Korekce Netto Netto 

Aktiva celkem     

A. Pohledávky za upsaný vlastní 

majetek     

B. Dlouhodobý majetek     

B.I. Dlouhodobý nehmotný 

majetek     

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek     

B.III. Finanční investice     

C. Krátkodobý majetek     

C.I. Zásoby     
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Běžné účetní období 

Minulé účetní 

období 

C.II. Dlouhodobé pohledávky     

C.III. Krátkodobé pohledávky     

C.IV. Finanční majetek     

D. Ostatní aktiva     

D.I. Časové rozlišení     

D.II. Dohadné účty aktivní     

Zdroj: [5, vlastní zpracování] 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek má dobu užívání delší než jeden rok a nespotřebovává se 

najednou, ale postupně. Nejčastěji formou odpisů a tímto svou hodnotu přenáší 

úměrně k opotřebení do nákladů firmy. Dlouhodobý majetek se dělí na dlouhodobý 

hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a finanční investice. [5] 

 Dlouhodobý hmotný majetek obsahuje položky, které jsou pořizovány 

z hlediska zabezpečení běžné činnosti podniku a tvoří jej v zásadě samostatné 

movité věci. Základem analýzy dlouhodobého hmotného majetku je posouzení 

dynamiky změn ve struktuře a objemu tohoto majetku. [4, 5] 

Dlouhodobý nehmotný majetek nemá fyzickou podstatu. Jeho ekonomický 

užitek je odvozen z různých práv, která jsou s ním spojena. Zahrnuje především 

zřizovací výdaje, nehmotné výsledky vývoje a výzkumu a ocenitelná práva, jako 

jsou licence, patenty, ochranné známky, goodwill a software. [2, 5] 

Finanční investice jsou položky majetku dlouhodobé povahy. Jsou 

pořizovány pro získání dlouhodobě přiměřeného výnosu, významného vlivu 

v jiném podniku nebo pro získání výnosu vyplývajícího z růstu tržní hodnoty jistých 

komodit. Finanční investice se neodepisují. [5] 

Krátkodobý majetek 

Krátkodobým majetkem jsou peněžní prostředky a věcné položky majetku, 

u kterých se lze domnívat, že se během jednoho roku přemění na peněžní 
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prostředky. Krátkodobý majetek se nazývá také jako oběžný majetek, protože je 

neustále v pohybu a takzvaně obíhá neboli se obrací. Čím rychleji se krátkodobý 

majetek obrací, tím větší zisk přináší. Jeho struktura je zpravidla tvořena 

finančním majetkem, zásobami a dlouhodobými a krátkodobými pohledávkami. 

[5, 8] 

Ostatní aktiva 

Ostatní aktiva se nazývají také jako přechodná aktiva a zachycují zůstatek 

účtů časového rozlišení nákladů příštích období (předem placené nájmy) a příjmů 

příštích období (provedené práce a dosud nevyúčtované). [5] 

3.1.1.2 Pasiva 

Pasiva se ve finanční praxi dají označit jako zdroje financování firmy 

a hodnotí se z nich finanční struktura analyzované společnosti. Základním 

hlediskem pro členění zdrojů je hledisko vlastnictví, podle kterého se zdroje 

financování člení na vlastní kapitál a cizí kapitál. Pasiva nejsou prioritně členěna 

podle hlediska času jako jsou aktiva, ale podle hlediska vlastnictví zdrojů 

financování. [2, 5] 

Tabulka 3: Struktura strany pasiv rozvahy 

 Stav v běžném 

účetním období 

Stav v minulém 

účetním období 

Pasiva celkem   

A. Vlastní kapitál   

I. Základní kapitál   

II. Kapitálové fondy   

III. Fondy ze zisku   

IV. Výsledek hospodaření minulých let   

V. Výsledek hospodaření běžného období   

B. Cizí kapitál   

I. Rezervy   

II. Dlouhodobé závazky   
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Stav v běžném 

účetním období 

Stav v minulém 

účetním období 

III. Krátkodobé závazky   

IV. Bankovní úvěry a výpomoci   

C. Ostatní pasiva   

I. Časové rozlišení   

II. Dohadné účty pasivní   

Zdroj: [5, vlastní zpracování] 

3.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty, který se označuje zkratkou VZZ, zajišťuje výši 

a způsob tvorby složek výsledku hospodaření a zahrnuje náklady a výnosy za 

běžné období. Podstatu výkazu zisku a ztráty je možno vyjádřit zjednodušeným 

vztahem: 

𝑉Ý𝑁𝑂𝑆𝑌 − 𝑁Á𝐾𝐿𝐴𝐷𝑌 = 𝐻𝑂𝑆𝑃𝑂𝐷ÁŘ𝑆𝐾Ý 𝑉Ý𝑆𝐿𝐸𝐷𝐸𝐾                                        (1) 

Výsledek hospodaření se dá členit na několik stupňů. Výsledky hospodaření se od 

sebe liší dle toho, jaké náklady a výnosy vstupují do jejich struktury. [2] 

 

Obrázek 4: Členění výsledku hospodaření   Zdroj: [5, vlastní zpracování] 

  

Výsledek hospodaření 

VH provozní 

VH z finančních operací 

VH za běžnou činnost 

VH mimořádný 

VH za účetní období 

VH před zdaněním 
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3.1.3 Výkaz cash flow 

Cash flow objasňuje přírůstky a úbytky peněžních prostředků a příčiny proč 

k nim došlo podle zvolených kritérií. Také udává, kolik peněžních prostředků 

podnik vytvořil a k jakým účelům je použil. Tento výkaz také ověřuje skutečnost, 

že peníze a zisk nejsou to samé. Rozdíl mezi cash flow a ziskem plyne 

z časového nesouladu mezi příjmy a výdaji (CF) a mezi náklady a výnosy (zisk). 

[2, 4, 5] 

Cash flow se zjišťuje pomocí dvou metod, přímé a nepřímé. „Přímou 

metodou se cash flow vypočte jako rozdíl nákladů, které jsou současně peněžními 

výdaji, a výnosů, které jsou současně peněžními příjmy. Nepřímou metodou vyjde 

z hospodářského výsledku (čistého zisku) za období, který se upravuje o náklady 

a výnosy, jež nejsou peněžními výdaji a peněžními příjmy.“ [8] 

 Struktura výkazu se obvykle dělí podle činnosti podniku na tři oblasti: Cash 

flow z provozní, investiční a finanční činnosti. 

CF z provozní činnosti – nejdůležitější část výkazu, která umožňuje zjistit, do 

jaké míry výsledek hospodaření za běžnou činnost odpovídá skutečně vydělaným 

penězům a jak je produkce peněž ovlivněna změnami pracovního kapitálu a jeho 

součástmi.  

CF z investiční činnosti – ukazuje výdaje týkající se pořízení investičního 

majetku a soustav těchto výdajů. Dále poukazuje na rozsah příjmů z prodeje 

investičního majetku, který je vykazován právě v tomto účetním výkazu. 

CF z finanční činnosti – hodnotí vnější financování, především pohyb 

dlouhodobého kapitálu (splácení a přijímání dalších úvěrů, výplata dividend, 

zvyšování vlastního jmění apod.). [2, 5] 

3.2 Metody finanční analýzy 

Postupy a metody užité při vypracování finanční analýzy se v průběhu 

historického vývoje ustálily. Metody a postupy, které jsou níže popsány lze 

nazývat tradičními a jsou v praxi oblíbeny pro svou jednoduchost.  



Bc. Klára Charalambidisová: Finanční analýza společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o.  

2015  13 
 

K základním metodám patří analýza stavových ukazatelů, která se zabývá 

majetkovou a finanční strukturou a jejími nástroji jsou analýza horizontální 

(analýza trendů) a procentní rozbor jednotlivých dílčích položek rozvahy – analýza 

vertikální. Dalšími metodami finanční analýzy jsou analýza tokových ukazatelů, 

která se týká především analýzy výnosů, nákladů, cash flow a zisku a analýza 

rozdílových ukazatelů, u které je nejvýraznějším ukazatelem čistý pracovní kapitál. 

V analýze poměrových ukazatelů se jedná zejména o analýzu ukazatelů 

rentability, likvidity, aktivity, produktivity, zadluženosti a dalších ukazatelů. 

Posledními metodami finanční analýzy jsou analýza soustav ukazatelů a souhrnné 

ukazatele hospodaření. [4] 

3.2.1 Analýza stavových ukazatelů 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza se zaobírá časovými přeměnami absolutních 

ukazatelů. Klade se u ní důraz na tvorbu dostatečně dlouhých časových řad, 

protože důkladně vedené časové řady mohou znamenat méně nepřesností 

z hlediska interpretace výsledků propočtu.  

Vertikální analýza 

Vertikální analýza neboli procentní rozbor se zaobírá vnitřní strukturou 

absolutních ukazatelů. Jedná se zde o souměření jednotlivých položek základních 

účetních výkazů k celkové sumě aktiv či pasiv. Vertikální analýza usnadňuje 

porovnání účetních výkazů s předchozím obdobím a také ulehčuje srovnání 

analyzovaného podniku s jinými podniky v tomtéž oboru podnikání. Vertikální 

analýzu rozvahy lze rozdělit na analýzu majetkové struktury a analýzu finanční 

struktury. [4, 5] 

3.2.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatel rentability  

Ukazatel rentability zachycuje schopnost podniku produkovat zisk a tím tak 

zhodnocovat kapitál do něj vložený. Vstupní informace pro tento ukazatel je 

možno získat z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Vlastní ukazatel zisku se může 
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chápat jako zisk před zdaněním nebo čistý zisk (před odečtením úroků a daní 

nebo zvýšený o úroky). Všeobecně se rentabilita vyjadřuje jako poměr zisku a 

vloženého kapitálu. 

 Rentabilita úhrnných vložených prostředků (ROA) 

Považuje se za rozhodující míru výnosnosti, neboť srovnává zisk 

s celkovými aktivy, která jsou vložena do podnikání bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů jsou financována a zda jsou vlastní či cizí.  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 úℎ𝑟𝑛𝑛ý𝑐ℎ 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘ů =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
               (2) 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel informuje o zúročení vlastního kapitálu a je východiskem 

pyramidálního rozkladu. Ve své podstatě hodnotí výnosnost kapitálu, který do 

podniku vložili jeho vlastníci nebo akcionáři. ROE vykonává funkci kritéria při 

rozhodování o variantách investování volného kapitálu s ohledem na rizika.  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                                         (3) 

 Rentabilita tržeb (ROS) 

Tento ukazatel vystihuje, jak je podnik na trhu úspěšný a vyjadřuje, kolik 

korun čistého zisku připadá na korunu tržeb. [3] 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑟ž𝑒𝑏 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                                                                       (4) 

Ukazatel likvidity 

Ukazatel likvidity zobrazuje schopnost podniku hradit své závazky a 

získávání dostatku prostředků na provádění potřebných plateb. Ukazatel závisí na 

tom, jak rychle je podnik schopný inkasovat své pohledávky, jestli má prodejné 

výroby a zda je v případě potřeby schopný prodat své zásoby apod.  
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 Celková likvidita 

Ukazatel celkové likvidity se využívá pro hodnocení platební schopnosti 

podniku a jeho smysl je v tom, že se poměřuje objem oběžných aktiv, jako možný 

objem peněžních prostředků, s objemem závazků splatných v brzké budoucnosti. 

Celková likvidita se udává v doporučeném rozmezí <1,5 - 2,5>.  

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                                                         (5) 

 Pohotové likvidita 

Při vyjádření tohoto ukazatele se berou v úvahu z oběžných aktiv jen 

pohotové prostředky. Čitatel ukazatele se upravuje o pohledávky po lhůtě 

splatnosti (nedobytné pohledávky, případné pohledávky), u kterých je návratnost 

pochybná a likvidita nízká. Růst tohoto ukazatele by měl oznamovat 

předpokládané zlepšení finanční a platební situace a opačně. Doporučené 

rozmezí je <1,0 – 1,5>. 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                                                  (6) 

 Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity je z krátkodobého hlediska významný, ale taky 

poměrně nestabilní, a slouží zejména k dokreslení úrovně likvidity. Základní 

složkou jsou pohotové platební prostředky, které jsou nejlikvidnější. Tuto složku 

tvoří peníze v hotovosti, peníze na účtech a šeky. Doporučené rozmezí ukazatele 

je <0,2 – 0,5>. [2] 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                                   (7) 

Ukazatel aktivity 

Ukazatelé aktivity jsou souhrnně nazývány jako ukazatele relativní 

vázanosti kapitálu v různých formách aktiv. Aktiva mohou být dlouhodobá nebo 
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krátkodobá. V praxi se jedná o ukazatele typu doby obratu nebo obratovosti, které 

se využívají pro řízení aktiv.  

 Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv 

v poměru k tržbám a tato doba by měla být co nejkratší. Ukazatel je ovlivněn 

dynamikou tržeb. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                                          (8) 

 Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob charakterizuje úroveň běžného provozního řízení a je žádoucí 

ji udržovat na technicky a ekonomicky zdůvodněné výši. Tento ukazatel je citlivý 

na změny v dynamice výkonů a široce se užívá.  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                                                        (9) 

 Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek vypovídá o taktice řízení pohledávek a udává, za jak 

dlouho jsou průměrně pohledávky placeny. Ukazatel je důležitý z hlediska 

plánování peněžních toků.  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                                 (10) 

 Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků charakterizuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům 

a vyjadřuje počet dní, na které poskytli dodavatelé obchodní úvěr. [2] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 ∙ 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
                                                              (11) 
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Ukazatel zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají výši rizika, kterou podnik nese při daném 

poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Čím má podnik vyšší 

zadluženost, tím na sebe bere vyšší riziko, protože musí být schopný platit své 

závazky bez ohledu na jeho finanční situaci. Jistá výše zadlužení je ale pro podnik 

důležitá z důvodu, že cizí kapitál je levnější než vlastní.  

 Celková zadluženost 

Tento ukazatel je základním ukazatelem zadluženosti a charakterizuje 

finanční úroveň podniku. Poměřuje cizí zdroje a aktiva. Vyjadřuje míru krytí 

majetku podniku cizími zdroji a vyšší hodnoty jsou rizikem pro věřitele. 

Doporučená hodnota se pohybuje v mezi 30 - 60 %. [4] 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
                                                                 (12) 

 Míra zadluženosti 

Ukazatel míry zadluženosti poměřuje cizí a vlastní kapitál a je významným 

a často využívaným ukazatelem hlavně pro banky z hlediska poskytnutí úvěru.  

Míra zadluženosti signalizuje, do jaké míry mohou být ohroženy nároky věřitelů. U 

stabilního podniku se míra zadluženosti pohybuje mezi 80 – 120 %. 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                                                                    (13) 

 Úrokové krytí 

Tento ukazatel vyjadřuje výši zadluženosti pomocí schopnosti podniku 

splácet úroky. V případě financování cizími úročenými zdroji je ukazatel úrokového 

krytí velmi významný. Čím vyšší je úrokové krytí, tím lepší je finanční situace 

podniku. Pokud je hodnota ukazatele rovna 100 %, znamená to, že podnik vydělá 

pouze na úroky a vytvořený zisk je nulový. Pokud je ukazatel nižší než 100 %, 

podnik nevydělá ani na úroky. Optimální hodnota úrokového krytí se pohybuje nad 

8. Kritická hodnota je 3. [2, 4] 
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Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
                                                                  (14) 

3.2.3 Analýza soustav ukazatelů 

K posouzení celkové finanční situace podniku se vytváří soustavy ukazatelů 

označované jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy. Díky 

rostoucímu počtu ukazatelů v modelu umožňuje tento typ analýzy detailnější 

zobrazení finančně-ekonomické situace podniku. Nicméně současně velký počet 

ukazatelů ztěžuje orientaci a zejména výsledné hodnocení podniku. 

Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují: 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů - jejichž 

charakteristickým příkladem jsou pyramidové soustavy, které slouží k 

určování logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. 

2. Účelové výběry ukazatelů – uspořádané na bázi 

komparativně-analytických nebo matematicko-statistických metod. Cílem je 

uspořádat takové výběry ukazatelů, které dokážou kvalitně určovat finanční 

situaci podniku, popřípadě predikovat jeho krizový vývoj. Podle účelu jejich 

využití se výběry člení na:  

 Bonitní (diagnostické) modely – které se snaží pomocí jednoho 

syntetického ukazatele, který nahrazuje jednotlivé analytické 

ukazatele různých vypovídacích schopností, vyjádřit finanční situaci, 

popřípadě pozici podniku (mezipodnikové srovnávání).  

 Bankrotní (predikční) modely - které představují nějaké systémy 

včasného varování, protože podle chování vybraných ukazatelů 

indikují případné ohrožení finančního zdraví podniku. [6] 

Pyramidové soustavy ukazatelů 

Pyramidové soustavy ukazatelů jsou vhodný nástroj, který je schopný 

zachytit vazby mezi ukazateli a postihují souvislosti mezi nimi. Pyramidové 

soustavy ukazatelů taky mohou sloužit pro odkrytí slabých stránek ve finančním 
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hospodaření podniku a pro vytipování oblastí, kterým je třeba věnovat 

v následujících rozhodnutích prioritní pozornost. Základní myšlenkou je postupný 

rozklad vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele. Příkladem pyramidové struktury 

podílových ukazatelů je Du Pontův pyramidální rozklad, který označuje rozklad 

ukazatele ROA nebo ROE a považuje se za základní pyramidovou strukturu. Du 

Pontův pyramidální rozklad je znázorněn v obrázku 5. [1, 2] 

 

Obrázek 5: Du Pontův diagram        Zdroj: [9] 
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Metody výpočtu Du Pontova pyramidálního rozkladu: 

 Metoda řetězového dosazování, která předpokládá postupnou změnu 

jednotlivých činitelů podle zásady ceteris paribus. Vždy se mění pouze 

jeden činitel a ostatní zůstávají nezměněny.  

 Logaritmická metoda, která se opírá o indexy změn jednotlivých 

analytických ukazatelů. Tato metoda vede k přesnějším výsledkům, 

nicméně ji nejde použit v případě záporného indexu. 

 Funkcionální metoda, která přiřazuje změnu syntetického ukazatele ∆X k 

jednotlivým analytickým ukazatelům dělením. Metodu lze použít i v případě 

záporných indexů. Není citlivá na pořadí činitelů při výpočtu. Nevýhodou 

této metody jsou rozsáhlé matematické výrazy při větším počtu činitelů. 

[1, 2, 7] 

𝑋0 = 𝑎0 ∙ 𝑏0 ∙ 𝑐0 

𝑋1 = 𝑎1 ∙ 𝑏1 ∙ 𝑐1 = (𝑎0 + ∆𝑎) ∙ (𝑏0 + ∆𝑏) ∙ (𝑐0 + ∆𝑐) 

∆𝑋 = 𝑋1 − 𝑋0 = 𝑎1 ∙ 𝑏1 ∙ 𝑐1 − 𝑎0 ∙ 𝑏0 ∙ 𝑐0 

∆𝑋 = 𝑋0 ∙ [(
∆𝑎

𝑎0
) + (

∆𝑏

𝑏0
) + (

∆𝑐

𝑐0
) + (

∆𝑎∆𝑏

𝑎0𝑏0
) + (

∆𝑎∆𝑐

𝑎0𝑐0
) + (

∆𝑏∆𝑐

𝑏0𝑐0
) + (

∆𝑎∆𝑏∆𝑐

𝑎0𝑏0𝑐0
)] 

∆𝑋 = ∆𝑋𝑎 + ∆𝑋𝑏 + ∆𝑋𝑐 

∆𝑋𝑎 = 𝑋0 ∙
∆𝑎

𝑎0
∙ [1 + (

∆𝑏

2𝑏0
) + (

∆𝑐

2𝑐0
) + (

∆𝑏∆𝑐

3𝑏0𝑐0
)] 

∆𝑋𝑏 = 𝑋0 ∙
∆𝑏

𝑏0
∙ [1 + (

∆𝑎

2𝑎0
) + (

∆𝑐

2𝑐0
) + (

∆𝑎∆𝑐

3𝑎0𝑐0
)] 

∆𝑋𝑐 = 𝑋0 ∙
∆𝑐

𝑐0
∙ [1 + (

∆𝑎

2𝑎0
) + (

∆𝑏

2𝑏0
) + (

∆𝑎∆𝑏

3𝑎0𝑏0
)] 

𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑒: 
∆𝑎

𝑎0
= 𝐴; 

∆𝑏

𝑏0
= 𝐵; 

∆𝑐

𝑐0
= 𝐶 
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∆𝑋𝑎 = 𝑋0 ∙ 𝐴 ∙ [1 +
𝐵 + 𝐶

2
+

𝐵𝐶

3
] 

∆𝑋𝑏 = 𝑋0 ∙ 𝐵 ∙ [1 +
𝐴 + 𝐶

2
+

𝐴𝐶

3
] 

∆𝑋𝑐 = 𝑋0 ∙ 𝐶 ∙ [1 +
𝐴 + 𝐵

2
+

𝐴𝐵

3
] 

           (15) 

Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

Altmanova formule bankrotu vychází z diskriminační analýzy, která byla 

uskutečněná koncem 60. let a v 80. letech u několika desítek zbankrotovaných a 

nezbankrotovaných firem. Stanovená diskriminační funkce profesorem Altmanem 

vedla k výpočtu Z-skóre diferencovaně pro podniky s akciemi veřejně 

obchodovatelnými na burze a zvlášť pro předvídání finančního vývoje ostatních 

podniků. [6] 

Z-skóre pro podniky (bez veřejně obchodovatelných akcií): 

𝑍𝑖 = 0,717 ∙ 𝐴 + 0,847 ∙ 𝐵 + 3,107 ∙ 𝐶 + 0,420 ∙ 𝐷 + 0,998 ∙ 𝐸                            (16) 

kde:  A = čistý provozní kapitál / celková aktiva 

B = nerozdělený zisk / celková aktiva 

C = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 

  D = podíl vlastního kapitálu v účetní hodnotě / celkové dluhy 

  E = celkový obrat / celková aktiva 

Tabulka 4: Hranice pro předvídání finanční situace 

Z > 2,9 Můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 < Z ≤ 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2 Firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

Zdroj: [6, vlastní zpracování] 

  



Bc. Klára Charalambidisová: Finanční analýza společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o.  

2015  22 
 

4 Finanční analýza společnosti 

Praktická část diplomové práce je věnována výpočtu finanční analýzy 

společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o. Výpočty jsou provedeny pomocí analýzy 

stavových ukazatelů, analýzy poměrových ukazatelů a analýzy vybraných soustav 

ukazatelů. Vývoj jednotlivých ukazatelů je sledován v období 2010 – 2014. 

Informace jsou čerpány z účetních výkazů společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o. 

za jednotlivá období.  

4.1 Analýza stavových ukazatelů 

Analýza stavových ukazatelů je provedena pomocí horizontální a vertikální 

analýzy. Změny v jednotlivých položkách účetních výkazů jsou vyjádřeny tis. Kč 

nebo v procentech. 

4.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o. porovnává 

jednotlivé složky v rozvaze. Za sledované období 2010 – 2014 byly provedeny a 

vyhodnoceny výpočty absolutních změn (v tis. Kč) a relativních změn (v %), které 

jsou uvedeny v tabulkách 5, 6 a 7. Změny aktiv, pasiv a VZZ vzhledem 

k horizontální analýze jsou uvedeny v grafech 1, 2 a 3.  

Tabulka 5: Horizontální analýza aktiv 

  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

  [tis.Kč] [%] [tis.Kč] [%] [tis.Kč] [%] [tis.Kč] [%] 

Aktiva celkem -25608 -41,12 1912 5,22 -6699 -17,37 -3521 -11,05 

DM 1588 20,59 -40 -0,43 -1723 -18,61 -2351 -31,19 

DNM -71 -51,08 33 48,53 -39 -38,61 0 0,00 

DHM 1659 21,91 -73 -0,79 -1684 -18,39 -2351 -31,45 

Oběžná aktiva -27058 -50,04 2159 7,99 -5642 -19,34 -4509 -19,16 

Zásoby 506 33,67 3200 159,28 -2936 -56,36 91 4,00 

Dlouhodobé 
pohledávky 

875 24,99 3758 85,86 324 3,98 -3084 -36,46 

Krátkodobé 
pohledávky 

-29897 -62,44 -5013 -27,88 -561 -4,33 -5778 -46,57 

Krátkodobý fin. 
majetek 

1458 123,04 214 8,10 -2469 -86,42 4262 1098,45 

Časové rozlišení -138 -28,28 -207 -59,14 666 465,73 3339 412,73 

Zdroj: [vlastní výpočty, 11] 
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Hodnota změn celkových aktiv se za sledované období pohybovala 

v záporných číslech, až na roky 2011 a 2012, kdy se celková aktiva zvýšila o 5,22 

%. Průměrný pokles celkových aktiv byl o 16,08 %. K nejvyššímu poklesu 

celkových aktiv došlo mezi lety 2010 a 2011, kdy se absolutní hodnota snížila o 

25 608 000 Kč, což v procentuálním vyjádření, tedy v relativní hodnotě značí 

snížení o 41,12 %. Na tomto snížení se nejvíce podílel pokles oběžných aktiv a 

časového rozlišení o 27 196 000 Kč. V letech 2011 a 2012, kdy se celková aktiva 

zvýšila na 5,22 %. Na nárůstu se nejvíce podílelo zvýšení hodnoty zásob o 159,28 

%. Za zmínku stojí i stav pohledávek společnosti v letech 2013 a 2014. 

Dlouhodobé pohledávky klesly o 36,46 % a krátkodobé o 46,57 %. Tato situace je 

zapříčiněna nedoplacenou stavební výrobou díky nesolidnímu obchodnímu 

partnerovi a také hospodářskou krizí v daném období.  

 

Graf 1: Změna aktiv podle horizontální analýzy   Zdroj: [vlastní zpracování, 11] 

Vývoj celkových pasiv je stejný jako vývoj celkových aktiv, jelikož v každé 

rozvaze společnosti musí platit bilanční pravidlo, při kterém se celková aktiva 

rovnají celkovým pasivům.  
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Tabulka 6: Horizontální analýza pasiv 

  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

  [tis.Kč] [%] [tis.Kč] [%] [tis.Kč] [%] [tis.Kč] [%] 

Pasiva celkem -25608 -41,12 1912 5,22 -6699 -17,37 -3521 -11,05 

Vlastní kapitál 4098 32,85 3106 18,74 -4650 -23,63 904 6,02 

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

VH minulých let 6232 103,38 4096 33,41 3107 19,00 -4650 -23,89 

VH běžného 
účetního období 

-2134 -34,25 -990 -24,16 -7757 -249,66 5554 119,44 

Cizí zdroje -23579 -54,29 -1040 -5,24 -2682 -14,26 -3973 -24,63 

Dlouhodobé 
závazky 

4982 896,04 -252 -4,55 -1272 -24,06 762 18,98 

Krátkodobé 
závazky 

-27626 -71,74 731 6,72 -669 -5,76 -4633 -42,34 

Bankovní úvěry 
a výpomoci 

-935 -21,41 -1519 -44,26 -741 -38,73 -102 -8,70 

Časové rozlišení -6127 -96,25 -154 -64,44 633 744,71 -452 -62,95 

Zdroj: [vlastní výpočty, 11] 

Celková pasiva se v letech 2012 a 2013 snížila o 17,37 %. Tuto situaci 

zapříčil nejhorší stav vlastního kapitálu ve sledovaném období, který klesl o 

4 650 000 Kč v absolutní hodnotě a o 23,63 % v hodnotě relativní. Vlastní kapitál 

společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o. má kolísavou tendenci. Nejvyšších hodnot 

dosahoval v letech 2010 a 2011, kdy se zvýšil o 4 098 000 Kč, tedy o 32,85 %. 

Základní kapitál společnosti je neměnný. Důležitým poznatkem je u výsledku 

hospodaření běžného účetního období, že dosahoval nejhorších hodnot v letech 

2012 2013, kdy se snížil až o 249,66 %, což bylo pro firmu alarmující. Tato situace 

byla zapříčiněna nejnižšími výkony z důvodu nesolidního obchodního partnera. 

V následujících porovnávaných letech 2013 a 2014 se výsledek hospodaření 

zvýšil o 5 554 000 Kč, tedy o 119,44 %, což firmu dostává do příznivější situace. 
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Graf 2: Změna pasiv podle horizontální analýzy   Zdroj: [vlastní zpracování, 11] 

 Z horizontální analýzy VZZ je patrné, že celkové výnosy dosahovaly 

nejlepších výsledků v letech 2013 a 2014. Výnosy se zvýšily o 7 922 000 Kč, tedy 

o 14,83 %. Na této situaci se nejvíce kladně podílely výkony, které se zvýšily o 

10 200 000 Kč. Nejpodstatnější část výkonů tvoří tržby za prodej vlastních výrobků 

a služeb. Záporná situace u výsledku hospodaření v letech 2012 a 2013, kdy byl 

pokles o 224,66 %, byla nejvíce ovlivněna již výše zmiňovanými výkony, které se 

snížily o 37 895 000 Kč, tedy o 43,39 %.   

Tabulka 7: Horizontální analýza VZZ 

 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 
[tis.Kč] [%] [tis.Kč] [%] [tis.Kč] [%] [tis.Kč] [%] 

Výnosy celkem -41151 -33,41 6964 8,49 -35548 -39,96 7922 14,83 

Náklady celkem -39017 -33,37 7954 10,21 -27791 -32,37 2368 4,08 

Výkony -41554 -34,15 7197 8,98 -37895 -43,39 10200 20,63 

Výkonová 
spotřeba 

-37950 -35,73 7191 10,53 -28477 -37,74 5364 11,42 

Přidaná hodnota -3604 -23,28 6 0,05 -9418 -79,28 4836 196,43 

Tržby z prodeje 
DM a materiálu 

-211 -29,35 450 88,58 1104 115,24 -1087 -52,72 

Provozní VH -2817 -33,47 -1521 -27,17 -8304 -203,63 5332 126,17 

Finanční VH -154 -33,05 229 36,94 -33 -8,44 222 52,36 

VH za běžnou 
činnost 

-2134 -34,25 -990 -24,16 -7757 -249,66 5554 119,44 

VH za účetní 
období 

-2134 -34,25 -990 -24,16 -7757 -249,66 5554 119,44 
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2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 
[tis.Kč] [%] [tis.Kč] [%] [tis.Kč] [%] [tis.Kč] [%] 

VH před 
zdaněním 

-2971 -37,37 -1292 -25,95 -8337 -226,12 5554 119,44 

Zdroj: [vlastní výpočty, 11] 

 

Graf 3: Změna VZZ podle horizontální analýzy   Zdroj: [vlastní zpracování, 11] 

4.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza se zaměřuje na porovnávání procentuálních podílů 

jednotlivých položek proti výchozí položce. Výchozí položkou jsou u aktiv celková 

aktiva, u pasiv to jsou celková pasiva a u VZZ to jsou celkové náklady a celkové 

výnosy. Cílem vertikální analýzy je zobrazení struktury aktiv, pasiv a VZZ. 

Výsledky vertikální analýzy aktiv, pasiv a VZZ společnosti MORAVA STAVBY, 

s.r.o. jsou zachyceny v tabulkách 8, 9, 10 a 11. Změny aktiv a pasiv podle 

vertikální analýzy jsou uvedeny v grafech 4 a 5. 

Tabulka 8: Vertikální analýza aktiv 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 
Podíl k výchozí položce celkových aktiv [%] 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

DM 12,38 25,37 24,01 23,65 18,29 

DNM 0,22 0,19 0,26 0,19 0,22 

DHM 12,16 25,18 23,74 23,45 18,07 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

 
Podíl k výchozí položce celkových aktiv [%] 

Oběžná aktiva 86,83 73,68 75,62 73,82 67,08 

Zásoby 2,41 5,48 13,50 7,13 8,34 

Dlouhodobé pohledávky 5,62 11,94 21,09 26,54 18,96 

Krátkodobé pohledávky 76,89 49,05 33,62 38,93 23,38 

Krátkodobý fin. majetek 1,90 7,21 7,41 1,22 16,40 

Časové rozlišení 0,78 0,95 0,37 2,54 14,63 

Zdroj: [vlastní výpočty, 11] 

Ve sledovaném období 2010 – 2014 mají největší podíl na celkových 

aktivech oběžná aktiva. Největší podíl mají oběžná aktiva v roce 2010 a to 

86,83 %. Nejvíce ovlivňující položkou oběžných aktiv jsou krátkodobé pohledávky. 

Nejvyšší podíl krátkodobých pohledávek je v roce 2010. Tento podíl činí 76,89 %. 

Nejmenší položkou krátkodobých pohledávek jsou krátkodobé pohledávky z roku 

2014, které mají hodnotu 23,38 %. Tento značný pokles krátkodobých pohledávek 

ve sledovaném období zapříčinila hospodářská krize a neproplacená stavební 

výroba. Další zásadní položkou, která se podílí na celkových aktivech, je 

dlouhodobý majetek, který dosahuje nevětšího podílu v roce 2011 a činí 25,37 %. 

Krátkodobý finanční majetek dosahuje nejvyššího podílu v roce 2014, díky 

nejvyššímu stavu pohotových platebních prostředků za sledované období. 

 

Graf 4: Změna aktiv podle vertikální analýzy   Zdroj: [vlastní zpracování, 11] 
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Na celkových pasivech mají největší podíl cizí zdroje, které klesly z hodnoty 

69,74 % v roce 2010, na 42,87 % v roce 2014. Největší vliv na tuto položku měly 

krátkodobé závazky, které se v roce 2010 pohybovaly na 61,84 % a postupně 

klesaly až na hodnotu 22,25 % v roce 2014. Z tohoto vyplývá, že pořízená aktiva 

jsou financována z krátkodobých cizích zdrojů, což je pro společnost výnosnější. 

Společnost musí věnovat dostatečnou pozornost a kontrolu pasivům v podobě 

bankovních úvěrů, které však nejsou příliš vysoké a postupně klesají na hodnotu 

3,77 %. Nejvíce využívala společnost bankovních úvěrů a výpomocí v roce 2011, 

ale i nejvyšší hodnota 9,36 % je stále přijatelnou hodnotu.  

Tabulka 9: Vertikální analýza pasiv 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

 
Podíl k výchozí položce celkových pasiv [%] 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 20,03 45,20 51,01 47,15 56,19 

Základní kapitál 0,32 0,55 0,52 0,63 0,71 

VH minulých let 9,68 33,44 42,40 61,06 52,24 

VH běž. účet. období 10,01 11,18 8,05 -14,59 3,19 

Cizí zdroj 69,74 54,14 48,76 50,60 42,87 

Dlouhodobé závazky 0,89 15,11 13,70 12,59 16,84 

Krátkodobé závaz. 61,84 29,68 30,10 34,33 22,25 

Bankovní úvěry a 
výpomoci 

7,01 9,36 4,96 3,68 3,77 

Časové rozlišení 10,22 0,65 0,22 2,25 0,94 

Zdroj: [vlastní výpočty, 11] 
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Graf 5: Změna pasiv podle vertikální analýzy   Zdroj: [vlastní zpracování, 11] 

Pomocí horizontální analýzy VZZ lze vyobrazit strukturu výnosů a nákladů. 

Naprosto převažující položkou ve struktuře výnosů jsou výkony. Výkony činí za 
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tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, což znamená, že společnost MORAVA 

STAVBY, s.r.o. je schopna dosahovat zisku a je produktivní. Ostatní položky jsou 

nepatrné.  

Tabulka 10: Vertikální analýza výnosů 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

 
[%] 

Výnosy celkem 100 100 100 100 100 

Výkony 98,81 97,73 98,17 92,56 97,23 

Tržby z prodeje DM a 
materiálu 

0,58 0,62 1,08 3,86 1,59 

Ostatní provozní 
výnosy 

0,48 1,55 0,74 3,57 1,18 

Výnosové úroky 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 

Ostatní fin. výnosy 0,12 0,09 0,01 0,01 0,00 

Zdroj: [vlastní výpočty, 11]  
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potřebné k výrobě, která průměrně činí 26,25 %. Omezení využívání služeb a 

spotřeby materiálu a energie by mělo negativní vliv na samostatnou výrobu. 

Výraznější podíl na nákladech mají osobní náklady, které v průměru za sledované 

období činí 6,67 % a jsou složeny s nákladů spojených se zaměstnanci.  

Tabulka 11: Vertikální analýza nákladů 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

 
[%] 

Náklady celkem 100 100 100 100 100 

Výkonová spotřeba 90,84 87,63 87,88 80,90 86,61 

Osobní náklady 3,23 5,37 7,10 10,23 7,41 

Daně a poplatky 0,10 0,18 0,16 0,26 0,15 

Odpisy DNM a DHM 1,71 3,46 2,60 3,43 2,69 

Zůstat. cena prod. DM 0,00 0,40 0,29 3,49 1,31 

Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 

Změna stavu rezerv a 
opr. pol.v provoz. obl. 

0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 

Ostatní provozní 
náklady 

2,12 0,93 0,78 0,90 0,68 

Nákladové úroky 0,38 0,65 0,33 0,47 0,11 

Ostatní fin. náklady 0,14 0,25 0,14 0,27 0,23 

Daň z příjmu za 
běžnou činnost 

1,47 1,13 0,68 0,00 0,00 

Zdroj: [vlastní výpočty, 11] 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů byla provedena a graficky zobrazena 

pomocí vypočtených hodnot ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti, 

pro sledované období 2010 – 2014.  

4.2.1 Vyhodnocení ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability napomáhají zobrazit efektivitu podniku, vzhledem k 

momentální výnosnosti. Neexistují žádné doporučené hodnoty tohoto ukazatele, 

ale všeobecně platí, že zvyšování hodnoty ukazatele představuje pro podnik 

pozitivní výsledky analýzy. 

V tabulce 12 je uvedeno procentuální vyjádření vybraných ukazatelů 

rentability v jednotlivých letech, které je následně zobrazeno v grafu 6. Výpočty 
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hodnot byly provedeny za pomocí vzorců (2), (3), (4), které jsou již popsané 

a vysvětlené v kapitole třetí. 

Tabulka 12: Procentuální vyjádření vybraných ukazatelů rentability 

Ukazatelé rentability [%] 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 10,0066 11,1754 8,0549 -14,5887 3,1884 

ROE 49,9519 24,7224 15,7892 -30,9422 5,6741 

ROS 5,0595 4,9961 3,4923 -8,7046 1,4737 
Zdroj: [vlastní výpočty, 11] 

 Ve výše uvedené tabulce je zobrazeno, že společnost MORAVA 

STAVBY, s.r.o. má u ROA ve zkoumaných letech kolísavý nebo klesající 

charakter, obzvláště rok 2013, který zaznamenal výrazný propad. Tento rok se 

negativně promítnul i v ostatních ukazatelích (ROE, ROS). V roce 2013 se ROA 

promítla do záporných hodnot až na -14,5887 %. Tato situace byla zapříčiněna 

velkým skokem zisku do záporných hodnot na -4 650 000 Kč. V následujícím roce 

se však společnosti zisky vrátily zpět do kladných čísel a zisk vzrostl oproti 

minulému roku o 5 554 000 Kč.  

Nejnižší hodnota ROE je v již zmiňovaném roce 2013, kdy se hodnota 

dostala až na -30,9422 %. Nejlépe si společnost vedla v roce 2010, kdy ROE 

dosáhla hodnoty 49,9519 % díky nejvyšším ziskům.  

 Ukazatel ROS se pohybuje podle vlastních cen výrobků a služeb. Cena 

výrobků a služeb je ovlivněna tržní hodnotou užitého materiálu. Ukazatel má 

poměrně vyrovnané hodnoty, cca 5,55 %, v prvních třech letech sledovaného 

období. V roce 2013 opět hodnota klesla až na -8,7046 %, díky snížení poptávky 

a působením již zmiňovaného vlivu. 
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Graf 6: Vývoj vybraných ukazatelů rentability   Zdroj: [vlastní zpracování, 11] 

4.2.2 Vyhodnocení ukazatele likvidity 
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2014 hodnota 3,0146 překračuje doporučené rozmezí a společnost tak má 
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na rok 2013. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí <1 – 1,5>, do kterého se 

společnosti podařilo vejít pouze jednou a to v roce 2010.  

 Okamžitá likvidita neboli hotovostní likvidita, by se měla pohybovat 

v rozmezí <0,2 – 0,5> a ukazuje na schopnost podniku splácet své krátkodobé 

závazky pomocí pohotových platebních prostředků. Z výše uvedené tabulky 

vyplývá, že podnik MORAVA STAVBY, s.r.o. byl schopný splácet své krátkodobé 

závazky v letech 2011, 2012 a 2014. V roce 2014 se hodnota dokonce pohybuje 

nad doporučené rozmezí, tudíž podnik neefektivně využíval své finanční 

prostředky. V letech 2010 a 2013 podnik nedosáhl požadované likvidity díky malé 

míře peněžních prostředků.  

 

Graf 7: Vývoj vybraných ukazatelů likvidity   Zdroj: [vlastní zpracování, 11] 
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Tabulka 14: Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity 2010 2011 2012 2013 2014 

Doba obratu aktiv 182,0214 160,9429 156,0817 214,8004 166,3963 

Doba obratu zásob 4,3935 8,8196 21,0777 15,3179 13,8737 

Doba obratu 
pohledávek 

150,1941 98,1567 85,3952 140,6237 70,4542 

Doba obratu závazků 114,1839 72,0755 68,372 100,7892 65,0549 
Zdroj: [vlastní výpočty, 11] 

Doba obratu aktiv se ve sledovaném období pohybovala do půl roku, až na 

rok 2013, kdy se doba obratu aktiv zvedla až na něco málo přes sedm měsíců. 

Tento ukazatel je rovněž ovlivněn dynamikou tržeb, se kterou měla společnost 

v roce 2013 problémy. Společnost MORAVA STAVBY, s.r.o. by měla usilovat o co 

nejkratší dobu obratu aktiv, aby byla podniková aktiva přeměněna za co nejkratší 

dobu na pohotové platební prostředky.  

Doba obratu zásob by měla být co nejnižší. Vysokou hodnotou doby obratu 

zásoby by firma zbytečně vázala zásoby v podnikání do doby jejich spotřeby nebo 

prodeje. Z tabulky 14 vyplývá, že doba obratu zásob měla ve sledovaném období 

zpočátku růstovou tendenci. Nejvyšších hodnot dosahuje společnost v roce 2012, 

kdy se doba vyšplhala až na 21 dní a to díky tomu, že podnik si udržoval zásoby 

na zbytečně vysoké hodnotě 5 209 000 Kč, kvůli neefektivnímu řízení zásob. Od 

roku 2013 začala doba obratu klesat a spadla až na 14 dní, což je pro společnost 

MORAVA STAVBY, s.r.o. přijatelné.  

Dobu obratu pohledávek vyjadřuje podíl pohledávek a tržeb a ukazuje 

platební morálku odběratelů. Ideální je, když jsou pohledávky splaceny do 30 dnů.  

Z čeho vyplývá, že díky pozdním platbám od odběratelů má společnost vysoké 

hodnoty tohoto ukazatele. Nejhůře na tom byla v roce 2010, kdy se doba obratu 

pohledávek dostala až na cca pět měsíců, tedy 151 dní.  

Doba obratu závazků byla v letech 2011, 2012 a 2014 průměrně 69 dní. Ve 

zbylých dvou letech se hodnota dostala až na 114 dní. Ukazatel doby obratu 

závazků by měl být delší než ukazatel doby obratu pohledávek, což společnost 

MORAVA STAVBY, s.r.o. rozhodně nesplňuje. Do kontrastu se touto situací 

dostává inkaso pohledávek a úhrada závazků a je narušena finanční rovnováha 
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firmy. V této situaci může v budoucnu docházet k tomu, že společnost nebude mít 

dostatek finančních prostředků při úhradě závazků.  

 

Graf 8: Vývoj vybraných ukazatelů aktivity   Zdroj: [vlastní zpracování, 11] 
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zadluženosti, míry zadluženosti a úrokového krytí. Výpočty byly provedeny pomocí 

vzorců (12), (13), (14) a výsledky jsou zachyceny v tabulce 15. Vývoj vybraných 

ukazatelů je zachycen v grafu 9 a 10. 

Tabulka 15: Ukazatelé zadluženosti 
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skutečností, protože nepředstavuje pro své současné i budoucí věřitele vysoké 

riziko.  

Míra zadluženosti se pohybuje v rozmezí 80 – 120 %. Vyšší míry 

zadluženosti nejsou vyhovující, protože představují větší nárůst dluhů společnosti. 

Společnost MORAVA STAVBY, s.r.o. se ve sledovaném období pohybuje 

v doporučeném rozmezí, až na rok 2010, kde míra zadlužení překračuje rozmezí 

o 228 % a její hodnota dosáhla 348% míry zadlužení. Tuto hodnotu zapříčinilo 

větší zadlužení společnost, díky nepřízni získání zakázek v minulém období. Pro 

společnost to však nebyl příliš veliký zásah a byla schopna splatit cizí pomoc bez 

větších problémů. 

Úrokové krytí potvrzuje tuto skutečnost, protože se pohybuje vysoko nad 

kritickou hranicí. Nejhorší situace nastala v roce 2013, kdy podnik dosáhl záporné 

hranice úrokového krytí -15, 909. Tato situace byla zapříčiněna záporným ziskem 

a společnost tak nebyla schopná ani splácet úroky věřitelům. I přes tuto 

nepříznivou situaci v roce 2013 společnost MORAVA STAVBY, s.r.o. měla 

v průměru úrokové krytí za sledované období vyšší než 8.  

 

Graf 9: Vývoj vybraných ukazatelů zadluženosti   Zdroj: [vlastní zpracování, 11] 
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Graf 10: Vývoj vybraného ukazatele zadluženosti  Zdroj: [vlastní zpracování, 11] 
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Tabulka 16: Vstupní data k pyramidálnímu rozkladu ROE 

  
2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilita VK zisk/VK 0,4995 0,2472 0,1579 -0,3094 0,0567 

Zisková marže zisk/tržby 0,0506 0,05 0,0349 -0,087 0,0147 

Obrat aktiv tržby/aktiva 1,9778 2,2368 2,3065 1,676 2,1635 

Multiplikátor 
VK 

aktiva/VK 4,9919 2,2122 1,9602 2,121 1,7796 

Zdroj: [vlastní výpočty, 11] 

Rentabilita vlastního kapitálu byla rozložena podle vzorce 15 v kapitole 

3.2.3. na ziskovou marži, obrat aktiv a multiplikátor vlastního kapitálu.  

Dále bylo zjištěno, který ukazatel nejvíce ovlivňuje vrcholový ukazatel ROE. 

Vrcholový ukazatel ROE byl nejvíce ovlivněn ziskovou marží.  

Tabulka 17: Pyramidální rozklad ROE – funkcionální metoda 

Absolutní změna 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Syntetický ukazatel 

ROE (Z/VK) -0,2523 -0,0893 -0,4673 0,3662 

Analytické ukazatele 

Zisková marže (Z/T) -0,0048 -0,0712 -0,4946 0,3797 

Obrat aktiv (T/A) 0,0469 0,0062 0,0346 -0,0358 

Multiplikátor kapitálu 
akcionářů (A/VK) 

-0,2945 -0,0243 -0,0073 0,0223 

Relativní změna [%] 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Syntetický ukazatel 

ROE (Z/VK) -50,5075 -36,1341 -295,9708 118,3378 

Analytické ukazatele 

Zisková marže (Z/T) -0,9555 -28,8187 -313,2288 122,7034 

Obrat aktiv (T/A) 9,3989 2,5040 21,8894 -11,5663 

Multiplikátor kapitálu 
akcionářů (A/VK) 

-58,9509 -9,8193 -4,6314 7,2007 

Zdroj: [vlastní výpočty, 11] 

Rentabilita vlastního kapitálů v roce 2011 klesla o 50,5075 %. V tomto 

období 2010 – 2011 ROE nejvíce ovlivnil multiplikátor vlastního kapitálu, který se 

snížil o 58,9509 %. Tato situace byla zapříčiněna snížením celkových aktiv 

o 25 608 000 Kč. Snížení celkových aktiv bylo nejvíce negativně ovlivněno 
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krátkodobými pohledávkami. Příznivě ovlivnil ROE obrat aktiv, který se zvýšil 

o 9,3989 % díky vysokým tržbám, které v roce 2010 byly 123 155 000 Kč. 

V porovnávaném období 2011 – 2012 se rentabilita vlastního kapitálů 

snížila o 36,1341 %. Nejvíce negativně tuto změnu ovlivnila zisková marže, která 

se snížila o 28,8187 %. Na snížení ziskové marže měl nejvíce negativní vliv 

výsledek hospodaření, který se v roce 2012 snížil o 990 000 Kč. Pokles 

multiplikátoru vlastního kapitálu o 9,8192 % se v tomto porovnávaném období 

snížil, oproti roku 2010 – 2011o 49,1316 % a to díky nárůstu aktiv v roce 2012 

o 1 912 000 Kč a nárůstu vlastního kapitálu o 3 106 000 Kč. 

V období let 2012 – 2013 rentabilita vlastního kapitálu klesla velmi 

negativně. Pokles byl o 295,9708 %. Nejvíce tuto velkou změnu ovlivnily výkony 

v roce 2013 a jejich pokles o 37 895 000 Kč a výsledek hospodaření, který v roce 

kles do záporných hodnot na -4 650 000 Kč. Podle pyramidálního rozkladu na 

změnu rentability vlastního kapitálu působila nejvíce záporně zisková marže a její 

pokles o 313,2288 %. Nejvíce kladně na ROE působila změna obratu aktiv, která 

se zvýšila o 21,8894 %.  

V období let 2013 – 2014 se rentabilita vlastního kapitálu zvýšila 

o 118,3378 %, díky kladnému výsledku hospodaření, který vykazoval hodnotu 

904 000 Kč. Zisk byl dosažen díky zvýšení výkonů o 10 200 000 Kč a snížení 

mzdových nákladů o 1 130 000 Kč. Rozkladem bylo zjištěno, že se na ROE 

nejvíce kladně podílela zisková marže, která se zvýšila o 122, 7034 %. Malým 

podílem se také na změně podílel multiplikátor vlastního kapitálu zvýšením 

o 7,2007 %. Negativní vliv měla změna obratu aktiv, která dosahovala hodnoty 

-11,5663 %.  

4.3.2 Vyhodnocení Altmanovy formule bankrotu 

Z-skóre se hodnotí podle stanovených hranic uvedených v tabulce 4, 

v kapitole 3.2.3. Čím je vyšší hodnota Z-skóre, tím je lepší situace podniku. 

Výsledné hodnoty společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o. jsou uvedeny v tabulce 

18 a zachyceny v grafu 11.  
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Hodnoty Z-skóre jsou ve sledovaném období kolísavé. V letech 2010 

a 2013 se hodnoty nachází v hranici, kdy je společnost ohrožena vážnými 

finančními problémy. Nejhorší výsledek byl v roce 2013 a to díky zápornému VH. 

Ve zbylých letech se společnost nachází v „šedé zóně“ nevyhraněných výsledků. 

Společnost by měla být na pozoru, jelikož se ve dvou letech dostala na hranici, 

kdy byla ohrožena vážnými finančními problémy. V posledním roce sledovaného 

období sice společnost vykazuje výsledek 1,4522 - „šedá zóna“, ale tato hodnota 

se nachází spíše na její spodní hranici.  

Tabulka 18: Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

A 0,2499 0,44 0,4552 0,3949 0,4483 

B 0,0968 0,3344 0,424 0,6106 0,5224 

C 0,1349 0,1497 0,1029 -0,1373 0,0341 

D 0,2872 0,8349 1,0461 0,9318 1,3107 

E 0,1001 0,1118 0,0805 -0,1459 0,0319 

Zi 0,9008 1,5261 1,5249 0,6195 1,4522 
Zdroj: [vlastní výpočty, 11] 

 

Graf 11: Výsledné hodnoty Z-skóre     Zdroj: [vlastní zpracování, 11]  
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5 Návrhy a doporučení 

Tato kapitola je věnována návrhům a doporučením, které povedou ke 

zlepšení situace podniku. Jsou zde uvedeny a shrnuty veškeré poznatky a 

výsledky z provedené finanční analýzy společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o.  

Společnost podniká ve sféře stavebnictví a provádí práce na hlavní i 

pomocnou stavební výrobu a vyrábí a dodává střešní ocelové konstrukce. Je tedy 

zcela závislá na poptávce po těchto službách. Je zřejmé, že finanční situace 

společnosti byla ovlivněna hospodářskou krizí. Dalšími faktory neblaze ovlivňující 

finanční situaci společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o. byla spolupráce 

s nesolidním obchodním partnerem, pokles poptávky a zvýšení konkurence.  

Analýzou stavových ukazatelů byl proveden komplexní náhled na strukturu 

majetku podniku a jeho zdrojů financování a na jejich vzájemné souvislosti. 

Z analýzy stavových ukazatelů je patrné, že za sledované období celková aktiva 

mírně rostou s výjimkou porovnávaných roků 2012 – 2013, při kterých nastal 

menší propad. Využívání cizích zdrojů má spíše klesající charakter. Nejvíce cizí 

zdroje společnost využívala v roce 2010. Tato situace byla zapříčiněná vysokým 

množstvím krátkodobých závazků převážně z obchodních vztahů a závazků ke 

společníkům a díky tomu byla rentabilita vlastního kapitálu na vysoké hodnotě 

49,9519 %. Z výkazu zisku a ztráty je patrná změna u celkových výnosů, které se 

za sledované období snížily téměř o polovinu. Největší propad výnosů byl v roce 

2013, kdy se hospodářský výsledek dostal do mínusu. V relativní změně 

horizontální analýzy byl tento propad v porovnávaném období 2012 – 2013 

vyjádřen o -249,6621 %. Následující rok se hospodářský výsledek opět pohyboval 

v kladných číslech a relativní změna byla o 119,4409 %.  

Doporučení pro společnost je, že by se v následujících letech měla 

soustředit na splácení svých závazků a na vyřízení vlastních pohledávek. Dále by 

se také měla zaměřit na získávání nových klientů a na upevnění své pozice na 

trhu i v rámci konkurence. K získání nových klientů by společnosti mohla 

dopomoci například mediální reklama a obdobný způsob propagace.  



Bc. Klára Charalambidisová: Finanční analýza společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o.  

2015  42 
 

 V analýze poměrových ukazatelů byla zprvu zkoumána rentabilita 

společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o. Zkoumání analýzy rentability společnosti 

bylo provedeno pomocí tří ukazatelů, a to rentability úhrnných vložených 

prostředků, rentability vlastního kapitálu a rentability tržeb. Výsledky všech 

ukazatelů jsou odrazem hospodářského výsledku, jelikož je využíván jako vstupní 

hodnota pro výpočty. V roce 2013 byl hospodářský výsledek záporný, proto i 

jednotliví ukazatelé rentability byly v tomto roce v záporných hodnotách. U 

rentability tržeb vykazovala společnost v prvních třech letech vyrovnané hodnoty. 

Ve čtvrtém roce nastal velký propad o 162 % oproti prvnímu roku ve sledovaném 

období, který byl zapříčiněný výše zmiňovaným záporným hospodářským 

výsledkem. Společnost by se měla zaměřit na snižování nákladů za udržení nebo 

nejlépe zvýšení tržeb, aby se neopakovala ztrátová situace z roku 2013. Dále by 

měla podpořit odbyt svých služeb, které jsou rentabilní a do budoucna mají 

předpoklad vyššího zisku.  

Další poměrový ukazatel byla likvidita. Společnost dosahuje u celkové 

likvidity dobrých hodnot, které se pohybují v doporučeném rozmezí, až na rok 

2014, ve kterém bylo rozmezí překročeno. Překročení bylo způsobeno především 

vyšším objemem zásob. Vyšší hodnoty jsou příznivé pro věřitele, kteří vyžadují co 

nejvyšší likviditu, ale z dlouhodobého hlediska vedou k neefektivnímu vázání 

finančních prostředků a následnému snížení výkonnosti. Pohotová likvidita 

společnosti má rostoucí trend, což by mělo značit předpokládané zlepšení finanční 

a platební situace. Z ukazatele okamžité likvidity je zřejmé, že v letech 2010 a 

2013 nebyla společnost schopna splácet své krátkodobé závazky „okamžitě“ díky 

nedostatečné míře pohotových platebních prostředků v pokladně a na bankovních 

účtech. Společnost si v oblasti likvidity vede dobře. Doporučení pro budoucí roky 

je odprodej přebytečných zásob a lepší řízení v této oblasti zásobování.  

Analýzou aktivity společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o. byla zjištěna doba 

obratu aktiv, zásob, pohledávek a závazků. Doba obratu aktiv byla za sledované 

období průměrně 176 dní. Doba obratu zásob byla za sledované období 

v průměru 13 dní. Nejlepší dobu obratu zásob měla společnost v roce 2010, kdy 

byla pouhých 5 dní. Doby obratu pohledávek a závazku jsou poměrně veliké. Další 
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skutečností je, že doba obratu pohledávek převyšuje dobu obratu závazků, což 

není pro společnost příznivým zjištěním. Ideální je, když jsou pohledávky a 

závazky splaceny do 30 dnů. Společnost by si měla v následujících letech dát 

pozor, aby doba obratu pohledávek nepřevyšovala dobu obratu závazků, jelikož 

by nemusela mít dostatečnou hotovost na úhradu svých právě splatných závazků. 

Především by se měla zaměřit na rychlejší získávání svých pohledávek, například 

formou nějakých odměn či výhod pro včasně platící odběratelé. Další možností, 

jak zajistit nepřevyšující dobu závazku, je jejich pozdější splacení.  

Analýza zadluženosti vykazuje přijatelné hodnoty. Celková zadluženost 

společnosti se pohybuje průměrně za sledované období na hodnotě 53 %. Tato 

skutečnost je kladným zjištěním, protože nepředstavuje pro věřitele vysoké riziko. 

Míra zadluženosti se pohybuje v doporučených hodnotách pro tento ukazatel, až 

na rok 2010, kdy dosáhla hodnoty 348,1562 % díky nadměrnému využití cizího 

kapitálu. Úrokové krytí také vykazuje dobrých hodnot a společnost ve sledovaném 

období dosahovala výsledků nad minimální doporučenou hodnotu. Výjimkou byl 

rok 2013. Společnost MORAVA STAVBY, s.r.o. si v oblasti zadlužení vedla dobře.  

Při analýze soustav ukazatelů bylo zjištěno pomocí pyramidálního rozkladu 

rentability vlastního kapitálu, že jej nejvíce ovlivňovala zisková marže. Hodnoty 

ROE dosahovaly v porovnávaných letech záporných výsledků, až na období 

2013 – 2014. Příznivějších hodnot lze docílit například zvýšením rentability tržeb 

(ziskové marže), zvýšením finanční páky nebo zrychlením obratu kapitálu (aktiv). 

V porovnávaném období 2013 - 2014 byla hodnota ROE jako jediná kladná, a to 

0,3662 díky kladnému hospodářskému výsledu v roce 2014.  

Podle Altmanova modelu má společnost MORAVA STAVBY, s.r.o. kolísavé 

hodnoty. Výsledné hodnoty společnosti se převážně nachází v takzvané „šedé 

zóně“ nevyhraněných výsledků. V letech 2010 a 2013 se hodnoty dostaly na 

hranici, kdy byla firma v ohrožení. V roce 2013 to způsobil záporný hospodářský 

výsledek. Doporučení pro společnost je, aby se měla do budoucna na pozoru a 

udržovala si hodnoty minimálně v pásmu „šedé zóny“. Při zhoršení finanční 

situace je společnosti ohrožena vážnými finančními problémy. Může dojít k situaci, 
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že při potřebě využití cizího kapitálu, například v podobě bankovního úvěru, 

nebude společnost důvěryhodným subjektem pro věřitele.  

 Z provedené analýzy vyplývá, že finanční situace společnosti MORAVA 

STAVBY, s.r.o. není zcela bez problémů. Společnost musí provést kroky, které 

jsou uvedeny v této analýze a které povedou k odstranění vzniklých problémů.  
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést finanční analýzu a zhodnotit finanční 

situaci společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o. v letech 2010 – 2014. Finanční 

analýza byla sestavena ze stavových ukazatelů, poměrových ukazatelů a analýzy 

soustav ukazatelů. 

Diplomová práce byla rozdělená do šesti kapitol, které se zabývaly 

finančním zdravím podniku v teoretické a praktické části.  

První kapitola se věnovala úvodu a byla zde popsána struktura diplomové 

práce zabývající se finanční analýzou společnosti.  

Druhá kapitola se zabývala charakteristikou společnosti MORAVA 

STAVBY, s.r.o. a uvedla informace o předmětu podnikání, zaměstnanecké 

struktuře, politice podniku a o orientaci výroby.  

Třetí kapitola se zabývala teoretickým vymezením finanční analýzy. Uvedla 

podle kterých kroků se finanční analýza prováděla a podle kterých faktorů byla 

hodnocena. 

Aplikační část byla rozdělena do čtvrté a páté kapitoly. Samostatná finanční 

analýza společnosti MORAVA STAVBY, s.r.o. vycházela z vymezených 

teoretických pojmů, uvedených ve třetí kapitole. Jako první byla aplikována 

horizontální analýza aktiv, pasiv a VZZ formou absolutních a relativních změn na 

jednotlivé položky pro sledované období 2010 – 2014. Následně byla provedena 

vertikální analýza jednotlivých složek aktiv, pasiv a VZZ.  

Pro zhodnocení finančního zdraví společnosti byl následně proveden rozbor 

pomocí poměrových ukazatelů, kterými byli ukazatelé rentability, likvidity, aktivity a 

zadluženosti.  

Dalším krokem při provádění finanční analýzy byl pyramidální rozklad 

rentability vlastního kapitálu funkcionální metodou, díky které bylo zjištěno, který 

analytický ukazatel nejvíce ovlivňoval ukazatel syntetický.  
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Posledním krokem při aplikaci finanční analýzy na společnost, bylo 

vyhodnocení Altmanovy formule bankrotu a zařazení podniku do příslušné hranice 

pro předvídání finanční situace společnosti.  

Finanční situace MORAVA STAVBY, s.r.o. nebyla ve sledovaných letech 

zcela ideální, nicméně množství vlivů, které na tuto společnost působilo, nebylo 

jednoduché odhadnout. Na výsledky finanční analýzy společnosti měla vliv 

hospodářská krize a spolupráce s nesolidním obchodním partnerem.  

Společnost MORAVA STAVBY, s.r.o. je možné na základě provedené 

finanční analýzy ohodnotit jako společnosti s dílčími problémy, které se postupným 

snižováním nákladů a efektivním řízením snaží odstranit. 
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