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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti vybraného 

podniku pomocí metod finanční analýzy. Finanční situace a finanční hospodaření je nutno 

sledovat celým komplexem ukazatelů a na jejich hodnoty pohlížet v časovém vývoji a v 

souvislostech tak, aby výsledek hodnocení zobrazoval celkovou ekonomickou situaci 

podniku a umožňoval vytipovat příčiny dané situace.  

 Vypracovaná analýza je zaměřena na odhalení slabých a silných stránek podniku. 

Významným úkolem mé práce bylo odhalit hospodaření daného podniku. Finanční analýza 

je velkým přínosem v hodnocení minulého vývoje, objevení problematických oblastí a 

předpovědi vývoje budoucího. 

 

Klíčová slova:  Finanční situace podniku, horizontální analýza, vertikální analýza, 

likvidita, rentabilita, stabilita, aktivita.  

 

Summary 

 The emphasis of this Bachelor work is the financial efficiency examination of the 

chosen company thanks to the financial analysis methods. The financial situation and the 

financial management of the company have to be monitor with the whole range of financial 

indicators, which values have to be monitored in a time progress, making it possible for the 

valuation results to describe the companys economic situation and to predict reasons for 

the current situation.  

 The main goal of this worked out analysis is: discovering of the weaknesses and the 

strengths of the company. One of the main tasks of my work was the exposal of the 

companys economy. The financial analysis has a great contribution to the valuation of the 

situation in the past. Also in discovering problematical areas and prediction in the future. 

 

Keywords:  Financial situation of the company, horizontal analysis, vertical 

analysis, solidity, profitability, stability, activity.  

http://slovnik.seznam.cz/?q=efficiency&lang=en_cz
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1 Úvod 
  

Motto: 

 

„Analýza je první krok k moudrému rozhodování.“  [1] 

 

 Tématem mé bakalářské práce je finanční analýza, s jejíž pomocí je možné odhalit 

problémy v hospodaření společnosti a jejich příčiny. Práce je zaměřena na hodnocení 

výkonnosti podniku pomocí moderní metody finanční analýzy. 

Pro zmapování finanční situace podniku se manažeři při svém rozhodování 

neobejdou bez důkladného rozboru účetních údajů a finančních výkazů společnosti. Jako 

nástroj pro posouzení finanční situace podniku a jeho finančního zdraví se používá 

finanční analýza. Na základě jejích výsledků mohou manažeři podniku následně 

identifikovat zdroje problémů nebo rozpoznat silné stránky společnosti a nastavit opatření 

k nápravě problémů. 

Ekonomická analýza je skutečně rozsáhlý rozbor všech firemních subsystémů a 

vnějšího okolí. Svou objemnou tématikou překračuje rámec jedné bakalářské práce. Cílem 

bakalářské práce bude dospět k určitým závěrům o celkové hospodářské a finanční 

situaci podniku, identifikovat slabé stránky, které by mohly firmě v budoucnu 

působit menší či větší problémy a naopak stanovit její silné stránky o které by mohla 

v budoucnu opírat svojí činnost. Teoretické vymezení finanční analýzy bude 

aplikováno na konkrétní finanční údaje společnosti Metrostav a.s. Vzhledem k tomu, 

že jako nástroje pro určení finančního situace podniku je použito metod finanční analýzy, 

bude velká část této práce věnována i finanční analýze samotné. 

Druhá kapitola je věnována společnosti Metrostav a.s. jako takové. V této kapitole 

jsme se seznámili s minulostí společnosti, s jejím vývojem až do současné podoby a se 

samotnou charakteristikou a obchodními strategiemi. Vybraná společnost patří k největším 

stavebním firmám v České republice. Je to univerzální stavební společnost, která se v ČR i 

v zahraničí zaměřuje především na generální dodávky staveb. Metrostav se věnuje i svému 

původnímu zaměření – podzemnímu stavitelství, které provádí klasickým hornickým 

způsobem. 



Monika Májková: Finanční analýza obchodní společnosti 

2009 7 

 

V třetí kapitole je rozpracována obecná problematika ekonomické analýzy s 

podrobnějším zaměřením na finanční analýzu. Kapitola obsahuje definici finanční analýzy, 

její základní metody a popsání zdrojů, dále analýzu stavových a poměrových ukazatelů s 

členěním a podrobným popisem vývoje těchto jednotlivých ukazatelů.  

Do bakalářské práce byly z nepřeberného množství ukazatelů a indikátorů finanční 

situace společnosti vybrány jen nejdůležitější a nejznámější ukazatele, kteří společně podle 

mého názoru poskytují ucelený pohled na hospodaření dané společnosti. 

Konkrétní ukazatele finanční analýzy byly ve třetí kapitole aplikovány na 

společnost Metrostav a.s. Hodnoty každého ukazatele jsou pomocí tabulky a grafu 

vyjádřeny ve všech sedmi sledovaných obdobích. Nechybí rovněž ohodnocení výše 

vykázaných hodnot, jejich interpretace a analýza časových trendů ukazatelů. 

Nejvýznamnější část této kapitoly obsahuje návrhy pro vedení společnosti na řešení 

zjištěných problémů a nedostatků.  

Na základě všech těchto poznatků následuje v závěrečné kapitole celkové shrnutí 

celé bakalářské práce.  
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2 Charakteristika podniku  
 

Akciová společnost Metrostav, která je členem nadnárodní skupiny DDM Group, 

patří k největším stavebním firmám v České republice. Je to univerzální stavební 

společnost, která se ve všech segmentech trhu v ČR i v zahraničí zaměřuje především na 

generální dodávky staveb. Metrostav a.s. se řadí mezi nadprůměrně prosperující 

středoevropské stavební firmy s trvalým růstem stavební činnosti, tržní hodnoty a s úrovní 

řízení odpovídající standardům EU. Na obrázku č. 1 můžeme vidět logo společnosti. 

 

 

Obrázek 1: Logo společnosti 
1 

 

2.1 Historie společnosti 
 

Od 31.12.1990 je Metrostav a.s. právním nástupcem stejnojmenného národního 

podniku, k jehož založení došlo v roce 1971. Tato společnost vznikla jako velmi úzce 

specializovaná firma na stavbu pražského metra. Za dobu svého působení prodělal 

Metrostav a.s. proměnu od specializované firmy až ke stavební společnosti univerzálního 

zaměření.  

Od roku 1995 společnost uskutečňuje vlastní investiční záměry v oblasti 

developerských projektů a díky jejich kvalitě i lokalitám, jaké pro ně dokáže získat, se 

zařadila mezi přední developery.  

Od roku 1998 je Metrostav a.s. držitelem mezinárodně platného certifikátu řízení 

jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2001 na generální dodávku staveb, jenž uděluje BVQI se 

sídlem v Londýně. Je také držitelem certifikátu enviromentálního managementu dle 

závazné ČSN EN ISO 14 001: 2005 a úspěšně prošel auditem systému EMAS (Eco - 

Management and Audit Scheme). Může se ucházet o významné armádní zakázky a 

                                                           
1
 Zdroj [11] 
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realizovat investiční záměry jiných bezpečnostních složek ČR i zemí NATO, neboť mu byl 

udělen certifikát NBÚ (Národního bezpečnostního úřadu). 

Postavení, síla a stabilita Metrostav a.s. byla ve druhé polovině roku 2000 posílena 

vstupem majoritního vlastníka - společnosti Doprastav Bratislava. Vzájemná spolupráce 

firem rozšiřuje na obou stranách možnosti rozvoje a přispívá k upevnění pozic na českém i 

slovenském stavebním trhu. 

V roce 2004 se Metrostav a.s. stal zakládajícím členem Asociace PPP (Public 

Private Partnership), která se věnuje přípravě projektů, na jejichž realizaci by mohl 

v České republice spolupracovat veřejný a soukromý sektor [12].  

 

2.2 Charakteristika společnosti 
 

Metrostav a.s. je partnerem a konkurentem v oblasti rekonstrukce památkových 

objektů, průmyslové, bytové i občanské výstavby. Působí ve všech oblastech stavebnictví a 

svou činností pokrývá téměř polovinu trhu podzemního stavitelství, kdy jako jedna z mála 

firem v České republice zajišťuje vysoce specializované činnosti prováděné hornickým 

způsobem.  

Tato stavební společnost realizuje projekty moderních bytových komplexů, 

nákupních center, škol, divadel, hotelů, sportovních objektů ale také elektráren a budov pro 

průmysl. Působí při výstavbě tras pražského metra, při stavbách železnic, silnic, dálnic a 

mostů. Provádí také demolice, sanace, rekultivace, zemní práce a úpravy území. 

Metrostav se pochopitelně soustavně věnuje i svému původnímu zaměření – 

podzemnímu stavitelství, a dnes je jednou z mála firem, které jsou schopny realizovat 

stavby tunelů, metra, kolektorů, štol i dalších specifických projektů prováděných 

klasickým hornickým způsobem. Při výstavbě těchto děl používá zejména Novou 

rakouskou tunelovací metodu (NRTM), pro jejíž použití je vybaven veškerou moderní 

technikou.  

Základní kapitál společnosti činí 790 666, 8 tis. Kč. Kapitál představuje 

7 906 668 ks kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě, se 

jmenovitou hodnotou 100 Kč. 
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Metrostavem realizované stavby se tradičně umisťují v republikových soutěžích 

Stavba roku, mnohé z projektů byly oceněny i na mezinárodní úrovni. Například 

vysouvaným tunelům metra pod Vltavou byla v roce 2002 udělena prestižní cena Fib. Tato 

ceny se uděluje jednou za 4 roky a může jí získat projekt, při jehož stavbě byly použity 

zcela nové nebo netradiční postupy, metody a materiál.  

 

Obrázek 2: Metro - podchod pod Vltavou 
2
 

 

Průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě se stal v roce 2004 nejlepší 

cihlovou stavbou Evropy. 

 

Obrázek 3: Průchod valem 
3
 

                                                           
2
 Zdroj [13] 

3
 Zdroj [14] 



Monika Májková: Finanční analýza obchodní společnosti 

2009 11 

 

2.2.1 Základní strategie společnosti  

 

Vůdčím strategickým záměrem akciové společnosti Metrostav do budoucna je dále 

zintenzívnit efektivní využívání všech disponibilních zdrojů k dosažení úrovně 

nadprůměrně prosperující evropské stavební firmy s trvalým růstem své tržní hodnoty.  

Firma bude i nadále působit ve všech oborech stavebnictví na celém území České 

republiky s těžištěm v Praze. V unikátním segmentu podzemního stavitelství bude 

dominovat tomuto segmentu na domácím trhu a úspěšně pronikat do zahraničí. Dále budou 

podporovány všechny faktory potřebné k progresivnímu růstu pozice Metrostav a.s. v 

segmentu dopravních staveb. Úspěchy z oblasti průmyslové výstavby a rekonstrukce 

historických objektů navíc otevírají cestu lídra kvality i v těchto segmentech. Dále budou 

rozvíjeny developerské aktivity v oborech bytové a občanské výstavby. Společnost se 

aktivně zapojí do významných stavebních projektů s nestandardním způsobem 

financování. Vytvoří rovněž podmínky pro svoji činnost v oblasti facility managementu 

budov [15]. 

 

2.2.2 Obchodní strategie společnosti  

 

V konkurenčním boji o zakázky bude akciová společnost Metrostav jako hlavní 

zbraně používat seriózní cenovou politiku a vstřícnost požadavkům zákazníka založenou 

na plném garantování kvality, lhůt realizace stavebních děl a na dalších nadstandardních 

metodách, umožněných vysokou technicko-technologickou a kulturní úrovní firmy a její 

dlouholetou finanční stabilitou.  

Náročné záměry společnosti jsou podporovány vytvořením skupiny DDM Group 

sdružující DOaS a.s. Bratislava, Doprastav a.s. Bratislava, Metrostav a.s. Praha a jejich 

dceřiné společnosti. Realizace přijatého programu spolupůsobení uvedených partnerů 

otevírá prostor pro získání multiplikačních synergických efektů, které povedou ke 

zrychlení dynamického růstu uvedených společností. Klíčová pozice Metrostav a.s. na 

stavebním trhu České republiky bude posílena akvizicí společností Subterra a.s. a 

Metrostav SK a.s. Bratislava, které jsou od roku 2004 dceřinými společnostmi Metrostav 

a.s. [15]. 
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3 Finanční analýza vybrané společnosti 
 

 Tato kapitola obsahuje vymezenou teorii finanční analýzy. 

 

3.1 Teorie finanční analýzy  
 

Finanční analýza představuje významnou součást finančního řízení podniku. 

Finanční analýza různými metodami využívá data finančního výkaznictví a poměřuje 

jednotlivé údaje mezi sebou navzájem. Rozšiřuje vypovídací schopnost jednotlivých 

finančních dat, protože samotné finanční údaje neposkytují úplný obraz o finanční situaci 

podniku o jeho silných a slabých stránkách a celkové kvalitě hospodaření. 

Hlavním úkolem finanční analýzy je neustále vyhodnocovat ekonomickou situaci 

podniku a její vývoj, příčiny jejího stavu a vývoje, posuzovat vyhlídky na finanční situaci 

podniku v budoucnosti, připravit podklady pro opatření, která povedou ke zlepšení 

ekonomické situace podniku, k zajištění další prosperity podniku, k přípravě a zlepšení 

rozhodovacích procesů. 

„Jakékoliv finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, na jejíchž 

výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční struktury podniku, investiční a cenová 

politika, řízení zásob atd.“ [9]. 

Účelem finanční analýzy je především vyjádřit pokud možno komplexně finanční 

situaci podniku, tzn. podchytit všechny její složky, případně při podrobnější analýze 

zhodnotit některou ze složek finanční situace (rozbor stability, rozbor rizik platební 

neschopnosti atd.).  

Současně by se finanční analýza měla snažit odhadovat budoucí vývoj jednotlivých 

ekonomických veličin, nebo alespoň vytvořit základ pro odhad možných změn ve vývoji 

stávajících trendů.  

Finanční analýza představuje hodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření podniku [3]. 
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3.2 Základní metody finanční analýzy 
 

Počet používaných ukazatelů pro finanční analýzu je značný, a proto jsou různým 

způsobem tříděny. 

 Analýza stavových ukazatelů 

 analýza trendů - horizontální analýza; 

 procentní rozbor – vertikální analýza.  

 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

 analýza fondů finančních prostředků; 

 analýza cash flow. 

 Analýza jednotlivých poměrových ukazatelů 

 analýza finanční stability podniku; 

 analýza likvidity a platební schopnosti – solventnosti; 

 analýza rentability; 

 analýza ukazatelů aktivity; 

 analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow.  

 Analýza soustav ukazatelů 

 Du Pontův pyramidální rozklad [2]. 

 

3.3 Zdroje dat pro finanční analýzu 
 

Nejběžnější dostupné finanční informace o podniku lze nalézt ve výroční zprávě, 

která kromě účetních výkazů společnosti obsahuje další verbální informace, např. zprávu 

managementu akcionářům, která komentuje hlavní události minulého roku a uvádí 

předpovědi pro běžný rok, dále rozebírá plány na rozvoj a rozšíření firmy, změny 

organizace a řízení, chystané změny ve výrobě atd.  

Jedním z hlavních pramenů informací je rozvaha nebo také bilance společnosti, 

která zachycuje stav aktiv a pasiv k určitému okamžiku. Strana aktiv nám dává přehled o 

majetku společnosti. Na straně pasiv vidíme, jak je tento majetek financován.  

Výkaz zisku a ztráty znázorňuje ziskové schopnosti společnosti za určité finanční 

období. Je to záznam toku zdrojů v čase. Dává nám přehled o nákladech a výnosech 
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společnosti, o hospodářském výsledku a jeho rozdělení. Tento výkaz je velmi důležitým 

zdrojem informací, protože poskytuje údaje o rentabilitě společnosti.  

Dalším nejdůležitějším zdrojem dat je přehled o finančních tocích (Cash flow). 

Tento výkaz dává přehled o pohybu peněžních prostředků, o jejich úbytku a přírůstku za 

určité období. Obsahuje také příjmy a výdaje, nejenom účetně vykazované výnosy a 

náklady.  

V příloze č. 1 a č. 2 jsou uvedeny vstupní údaje rozvahy a výkazu zisku a ztrát 

společnosti Metrostav a.s za období 2002 - 2007.  

 

Zdroje finanční analýzy můžeme rozdělit také na: 

 

 Účetní zdroje 

 výkazy finančního účetnictví (rozvaha, VZZ, cash flow); 

 výkazy sestavované pro daňové účely; 

 výkazy pro vnitropodnikové potřeby; 

 výroční zprávy; 

 auditorské zprávy. 

 Ostatní zdroje 

 podniková statistika; 

 podklady úseku práce a mezd; 

 vnitřní směrnice podniku; 

 výhledy do budoucna; 

 státní statistika (ČSÚ); 

 kapitálový trh; 

 bankovní informace; 

 poradenské, ratingové auditorské kanceláře; 

 investiční analytici; 

 nezávislá hodnocení a prognózy (odborný tisk, HDP, agregátní poptávka,    

                  agregátní nabídka, výroční zprávy, směnný kurz, světová ekonomika atd.) [6]. 
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3.4 Analýza stavových ukazatelů 
 

Tato metoda používá přímo údaje obsažené v účetních výkazech a sleduje změny 

v čase a relativní změny. Uplatnění nachází v analýze vývojových trendů a struktury 

jednotlivých ukazatelů. 

 horizontální analýza (analýza trendů); 

 vertikální analýza (procentní rozbor). 

3.4.1 Horizontální analýza  analýza trendů 

 

Tato analýza přejímá přímo data, která jsou získávána nejčastěji z účetních výkazů 

(rozvahy podniku a výkazu zisků a ztrát), příp. z výročních zpráv. Vedle sledování změn 

absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase (obvykle s retrospektivou 3 až 10 let) se 

zjišťují také jejich relativní (procentní) změny (tzv. technika procentního rozboru). Změny 

jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně, a proto je tato metoda 

nazývána horizontální analýzou absolutních dat.  

Porovnává tedy změny jednotlivých položek v časové řadě. Pro správnou 

interpretaci výstupů je ovšem nutné zvážit také další okolnosti, které v daném časovém 

období nastaly a to např. změny legislativy, konkurenční postavení podniku na trhu a 

změny v okolí. Ze závěrů analýzy lze odvodit i pravděpodobný trend dalšího vývoje [8]. 

V příloze č. 4 je uvedena horizontální analýza rozvahy společnosti Metrostav a. s. 

za období 2002 - 2007. 

Z přílohy č. 4 vyplývá, že ve sledovaném období 2002 – 2007 docházelo na straně 

pasiv jak k nárůstu vlastních zdrojů, tak i k nárůstu cizích zdrojů. Výjimku tvoří období 

2006 – 2007, kdy u cizích zdrojů došlo k poklesu o 3,35 %. Významně se na růstu cizích 

zdrojů podílely především dlouhodobé závazky, jejichž meziroční růst přesahoval vždy 

hodnotu 20 %.  

Z tabulky je patrná zvýšená investiční aktivita v letech 2004 a 2005 jak v oblasti 

akvizic (nárůst dlouhodobého finančního majetku), tak i v oblasti strojů a zařízení (nárůst 

položky dlouhodobý hmotný majetek). V roce 2004 společnost proto čerpala úvěr ve výši 

240 mil. Kč. V následujících letech se potom společnost spíše zaměřila na finanční 

stabilizaci a úroveň investic klesla, zároveň byl úvěr splácen. V oblasti obnovy strojního 
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vybavení potom bylo přistoupeno k většímu využití leasingu, tento způsob nemá dopad do 

položky stálých aktiv, neboť až do úplného zaplacení stroje se v podstatě jedná o jeho 

pronájem. 

Z hlediska vývoje společnosti je zajímavý stálý nárůst položek dlouhodobých 

pohledávek (nárůst o 59,24 %) a krátkodobých pohledávek (nárůst o 27,31 %), jakož i 

dlouhodobých a krátkodobých závazků. Toto je způsobeno značným nárůstem celkového 

ročního nárůstu tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, kdy ve sledovaném 

období tyto narostly téměř na dvojnásobek, tj. o 87,86 % 

Pohyby v položce zásoby jsou víceméně nahodilé v důsledku účtování o 

rozpracované výrobě na projektech v realizaci.  

Na straně aktiv docházelo v rozmezí let 200 2 – 2007 převážně k nárůstu všech tří 

základních skupin aktiv. V období 2002 – 2003 došlo k poklesu stálých aktiv o 2,56 %, na 

čemž se podílel výrazný pokles dlouhodobého nehmotného majetku o 51,96 %. dále došlo 

k nepatrnému poklesu stálých aktiv o 1,73 % v období 2006 – 2007. Tento jev byl 

způsoben poklesem dlouhodobého hmotného majetku téměř o 6 %. 

U oběžných aktiv je vykázán meziroční nárůst mezi jednotlivými lety. 

U ostatních aktiv je výrazná změna mezi lety 2004 – 2005, kdy byl vykázán pokles 

o 31,17 %, což bylo způsobeno poklesem položky náklady příštích období, i poklesem 

položky příjmy příštích období.  

 

3.4.2 Vertikální analýza  procentní rozbor 

 

Je založena na výpočtu procentních ukazatelů, vztažených vždy k jedné hodnotě 

v jednom okamžiku tzn., že všechny položky výkazu v daném roce jsou vyjádřeny jako 

procento základní komponenty (základní komponenta je rovna 100 %). Jedná se tedy o 

srovnání s předchozími obdobími. Při vertikální analýze posuzujeme jednotlivé 

komponenty majetku a kapitálu. Tato technika se nazývá vertikální analýzou proto, že 

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

výhodou je její nezávislost na meziroční inflaci, což umožňuje srovnatelnost výsledků 
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analýzy z různých let a konstrukci vývojových trendů. Další výhodou je, že lze srovnávat 

ukazatele různých společností různé velikosti [6]. 

Na schopnosti vytvářet a udržovat rovnovážný stav majetku a kapitálu závisí 

ekonomická stabilita podniku. Tato jednoduchá analýza je velice působivá a napoví mnohé 

o ekonomice podniku [8].  

V příloze č. 3 je uvedena vertikální analýza rozvahy společnosti Metrostav a. s. za 

období 2002 až 2007. 

Graf č. 1 nám znázorňuje strukturu aktiv. 

Graf 1: Vertikální analýza aktiv  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Je patrné z přílohy č. 3 a z grafického znázornění č. 1, že stálá aktiva tvoří v 

průměru 27 % z celkových aktiv. Aktiva oběžná tvoří průměrně 72 % a zbylé 1 % je 

tvořeno aktivy ostatními. 
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Graf 2: Vertikální analýza pasiv  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak můžeme vidět v příloze č. 3 tak i v grafu č. 2, jsou celková pasiva průměrně 

tvořeny z 25, 5 % vlastního kapitálu, ze 71 % z cizího kapitálu a z 3, 5 % z ostatních pasiv. 

 

3.5 Poměrové ukazatele 
 

3.5.1 Analýza finanční stability podniku 

 

Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku, měří rozsah, 

v jakém podnik používá k financování dluhy, tj. zadluženost podniku. Zadluženost není 

pouze negativní charakteristika podniku. Její růst může přispět k celkové rentabilitě a tím i 

k vyšší hodnotě podniku, avšak současně zvyšuje riziko finanční nestability.  

 

 100 %
vlastní jmění

Podíl vlastních zdrojů na aktivech
aktiva celkem

   

 

Ukazatel udává, do jaké míry je podnik schopen pokrýt své hospodářské prostředky 

vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Sleduje dlouhodobou stabilitu 

společnosti (jakým způsobem společnost financuje svá aktiva). Doporučuje se, aby 

hodnota ukazatele neklesla pod 30 % [8]. Vysoká hodnota ukazatele znamená vysokou 
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stabilitu společnosti, ale protože vlastní kapitál je nejdražším způsobem financování, má 

vysoká hodnota tohoto ukazatele nepříznivý vliv na rentabilitu společnosti.          

 

 100 %
stálá aktiva

Podíl stálých aktiv
aktiva celkem

   

 

 
 

Čím nižší je podíl stálých aktiv na celkových aktivech, tím pružněji se může podnik 

přizpůsobovat různým stupňům zaměstnanosti v reakci na kolísání poptávky po jeho 

produkci. Na druhé straně nízký podíl stálých aktiv signalizuje nízkou míru investování, a 

tím i zaostalost a nízkou technickou úroveň dlouhodobého hmotného majetku [2]. 

             

 100 %
placené úroky

Úrokové zatížení
zisk placené úroky

 


 

 

Ukazatel vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného efektu odčerpávají úroky. 

Informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Pokud je ukazatel roven 100 %, 

znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a společnosti nezbude nic. 

Literatura uvádí jako postačující, jsou-li úroky pokryty ziskem 3krát až 6krát [8]. 

 V tabulce č. 1 jsou uvedeny ukazatele finanční stability podniku. 

 

Tabulka 1: Finanční stabilita  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech [%] 25,53 25,14 23,32 24,97 26,33 27,67 

Podíl stálých aktiv [%] 32,55 26,16 26,23 31,34 25,68 25,11 

Úrokové zatížení [%] 0,37 0,00 1,01 0,94 0,43 0,46 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Graficky znázorněn vývoj ukazatelů finanční stability podniku můžeme vidět 

na grafu č. 3. 
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Graf 3: Finanční stabilita 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel podílu vlastních zdrojů na aktivech se drží na stejné úrovni, protože byl 

v letech 2002 až 2007 stálý nárůst jak vlastního kapitálu, tak aktiv celkem. Celková aktiva 

jsou financována v průměru za sledované období z 25,5 % vlastním jměním. 

Ukazatel podílu stálých aktiv je celkem stabilní. Pohybuje v letech 2002 až 2007 

v rozmezí od 32,55 – 25,11 %. Do dlouhodobého nehmotného majetku Metrostav a. s. 

investoval rok od roků méně, působí zde také odpisy. Do dlouhodobého hmotného majetku 

bylo každoročně investováno obdobně. V roce 2002 společnost aktivně investovala do 

rozšíření strojních sestav pro realizaci podzemních staveb. Dále se uskutečňovaly investice 

pro zdokonalení stávajících informačních systémů [16]. Např. v roce 2003 Metrostav a. s. 

investoval do rozšíření strojních sestav pro ražbu tunelů. Z důvodu rostoucího množství 

zakázek bylo investováno i do kvalitního zařízení v podobě kontejnerů RAN. Z celkového 

objemu investic ve výši 218 mil. Kč bylo do oblasti tunelářských prací použito přes 85 % 

[17]. A např. v roce 2007 byly investice výhradně soustředěny na udržení výrobní kapacity 

nosných technologií, jednalo se především o výrobu ocelových konstrukcí a mostní 

technologie [21]. 

Pro analýzu finanční stability podniku je důležité také použít ukazatele na bázi 

výsledovky, které zohledňují, jak je podnik schopen splácet své závazky. K tomuto 

posouzení lze použít ukazatele úrokového krytí, které ukazují, kolikrát převyšuje 

vyprodukovaný zisk placené úroky. Pokud vyjde hodnota ukazatele rovna 100 %, bude 
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celý zisk použit na zaplacení úroků. Je postačující, jsou-li úroky pokryty ziskem 3krát až 

6krát. Jak je vidět i ze srovnání hodnot ukazatelů podíl vlastních zdrojů na aktivech a 

podílu stálých aktiv má společnost v oblasti investic konzervativní přístup, kdy stálá aktiva 

jsou přibližně kryta vlastním jměním. Hodnoty těchto dvou ukazatelů jsou přibližně stejné 

zejména v posledních dvou letech. Z toho vyplývá, že společnost na investice používá 

v minimální míře úvěry a tyto kryje v naprosté většině pouze z vlastních zdrojů. Z toho 

vyplývají i nízké hodnoty ukazatele úrokového zatížení. 

 

3.5.2 Analýza likvidity a platební schopnosti podniku 

 

Charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Likvidita je souhrn všech 

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

závazků. Solventnost se definuje jako připravenost hradit své dluhy, když nastala jejich 

splatnost. Podmínkou solventnosti je, aby podnik měl část majetku vázanou ve formě 

peněz – podmínkou solventnosti je likvidita. Ukazatelé likvidity poměřují to, čím je možno 

platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). 

         

pohotové platební prostředky
Okamžitá likvidita

závazky s okamžitou splatností
  

 

Ukazatel pohotové likvidity (Cash Ratio, likvidita 1. stupně) měří schopnost 

podniku hradit své závazky s okamžitou splatností. Jmenovatel zahrnuje závazky týkající 

se úvěrů, dodavatelů, obyvatelstva a splatné finanční výpomoci. Do čitatele se zahrnují 

peníze v pokladně a na běžných účtech, šeky a jiné ceniny.  

 

pohotové platební prostředky krátkodobé pohledávky
Bežná likvidita

krátkodobé závazky


  

  

Ukazatel rychlé likvidity (Quick Ratio, likvidita 2. stupně) jako poměr součtu 

krátkodobých pohledávek ke krátkodobým závazkům vyjadřuje, kolik Kč rychle likvidního 

majetku připadá na 1 Kč krátkodobých závazků. Krátkodobé pohledávky by měly být 
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očištěny od těžko vymahatelných a pochybných, aby neoprávněně nezlepšovaly hodnotu 

tohoto ukazatele, která by měla být vyšší než 1 (100 %).  

 

oběžná aktiva
Celková likvidita

krátkodobé závazky
  

            

Ukazatel celkové likvidity (Current Ratio, likvidita 3. stupně) jako poměr oběžného 

majetku ke krátkodobým závazkům vyjadřuje, kolik Kč krátkodobě likvidního majetku (tj. 

po odpočtu dlouhodobých pohledávek) připadá na 1 Kč krátkodobých závazků. Ukazatel je 

citlivý na strukturu zásob a na jejich správné oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a na 

strukturu pohledávek vzhledem k jejich nezaplacení ve lhůtě či nedobytnosti.  

Doporučovaná hodnota se pohybuje mezi 1,50 až 2,50 (150 až 250 %) [7]. 

 V tabulce č. 2 jsou vypočteny ukazatele likvidity podniku. 

 

Tabulka 2: Likvidita podniku  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Okamžitá likvidita 0,1463 0,3552 0,4288 0,2442 0,2929 0,4173 

Běžná likvidita 0,6962 0,7958 1,1021 1,0722 1,0480 1,1847 

Celková likvidita 1,0915 1,1604 1,2811 1,3043 1,3615 1,5167 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Graficky znázorněný vývoj ukazatelů likvidity můžeme vidět na grafu č. 4. 
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Graf 4: Likvidita podniku  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Okamžitá likvidita (cash ratio, likvidita 1. stupně) poměřuje finanční majetek a 

krátkodobý cizí kapitál. Vyjadřuje tak kolik Kč likvidního majetku připadá na 1 Kč 

krátkodobých závazků. Podle odborné literatury je žádoucí velikost hodnoty ukazatele  

0,9 – 1,1 [2], což by znamenalo, že podnik je schopen okamžitě splatit veškeré krátkodobé 

závazky. Z vývoje vypočítaných hodnot uvedených v tabulce by se také mohlo zdát, že 

okamžitá likvidita společnosti Metrostav a.s. se pohybuje na nízké úrovni. Vypovídací 

hodnota tohoto ukazatele je však v případě společnosti Metrostav a.s. sporná, protože 

v položce krátkodobé závazky jsou účtovány závazky, jejichž doba splatnosti je nižší než 

jeden rok, tzn., že jsou zde zahrnuty i závazky splatné např. za tři měsíce a více. Plné 

pokrytí takovýchto závazků hotovostí (hodnota ukazatele 1) by bylo z hlediska finančního 

hospodaření společnosti neefektivní. K výpočtu tohoto ukazatele by bylo nutné znát 

„věkovou strukturu“ krátkodobých závazků, která z dostupných údajů není k dispozici. 

Vyšší vypovídací hodnotu proto mají až další dva ukazatelé likvidity. 

Ukazatel běžné likvidity (Quit ratio, likvidita 2. stupně) udává poměr součtu 

krátkodobých pohledávek ke krátkodobým závazkům a vyjadřuje tak, kolik Kč rychle 

likvidního majetku připadá na 1 Kč krátkodobých závazků. Jako optimální hodnota 

ukazatele se zpravidla uvádí hodnota 1 jako standardní, doporučuje se však hodnota 1 až 

1,5 [2]. Vzhledem k této doporučené hodnotě dochází u společnosti Metrostav a.s. 

k pomalému zlepšování této situace. Z vývoje hodnoty ukazatele je zřejmé, že společnost 
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od roku 2002 zaznamenává nárůst. Je to způsobeno jak nárůstem složek aktiv, tak i 

zvýšením stavu krátkodobých závazků.  

Ukazatel celkové likvidity (current ratio, likvidita 3. stupně) nám říká, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Znamená to kolikrát je podnik 

schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku 

v hotovost. Jako optimální hodnota se u tohoto ukazatele uvádí hodnota 2 – 3, za 

standardní je považována hodnota 2,5 [9]. Za dostačující se však považuje hodnota 1 – 2. 

Tato běžná likvidita se ve sledovaném podniku pohybovala od roku 2002 až 

2007 v rozmezí od 1,09 – 1,52 což můžeme hodnotit za dostačující. Tento vývoj je pro 

podnik pozitivní, jelikož vykazuje pomalý, ale stále rostoucí trend.  

 

3.5.3 Analýza rentability 

 

Ukazatele rentability poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů, jichž bylo 

užito k jeho dosažení. Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a 

dosahovat zisku. Je formou míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní 

kritérium pro alokaci kapitálu. 

 

Re ( )
zisk

ntabilita úhrnných vložených prostředků ROA
aktiva celkem

       

 

Ukazatel ROA (return on assets) vyjadřuje celkovou efektivnost společnosti. 

Poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů jsou financována. Finanční struktura je zde tedy irelevantní, protože se hodnotí 

reprodukce veškerého kapitálu vloženého do podniku bez ohledu na jeho původ. Čistý zisk 

zvýšený o úroky umožňuje poměřovat vložené prostředky nejen se ziskem, ale i s úroky, 

jež jsou odměnou věřitelům za jimi zapůjčený kapitál.  

 

kapitál vlastní

zisk čistý
  (ROE)kapitálu  vlastního aRentabilit        
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Ukazatel ROE (return on common equity) umožňuje vlastníkům kapitálu zjistit, zda 

jejich investovaný kapitál přináší dostatečný výnos. Ukazatel vyjadřuje, do jaké míry 

podnik reprodukuje vlastní zdroje, tedy kolik Kč zisku vyprodukuje podnik za 1 Kč 

vloženého vlastního kapitálu. Hodnota by měla být vyšší než rentabilita celkového kapitálu 

a zároveň vyšší než výnosnost jiných investorských příležitostí. Proto by měla být 

minimálně vyšší než běžná úroková míra nebo jiný stejně dostupný a stejně riskantní 

způsob podnikání. 

 
tržby

zisk čistý
 tržeb aRentabilit        

 

Ukazatel rentability tržeb tzv. ziskové marže (profit margin on sales) nám udává 

zisk na korunu obratu, udávaných v haléřích. Tržby ve jmenovateli představují tržní 

ohodnocení výkonů podniku za určité časové období, v čitateli je dosazen čistý zisk po 

zdanění. Nachází-li se zisková marže pod oborovým průměrem, znamená to, že jsou ceny 

výrobků relativně nízké, nebo že jsou náklady příliš vysoké [8]. 

 V tabulce č. 3 jsou vypočteny ukazatelé rentability podniku v období 2002 – 2007. 

 

Tabulka 3: Analýza rentability  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Úhrnné vložené prostředky [%] 4,39 4,76 4,52 6,20 7,72 5,78 

Rentabilita vlastního kapitálu [%] 17,19 18,94 19,38 24,83 29,33 20,91 

Rentabilita tržeb [%] 2,35 2,70 2,48 3,34 4,88 3,68 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 V grafu č. 5 můžeme vidět graficky znázorněný vývoj ukazatelů rentability v letech 

2002 až 2007.  
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Graf 5: Analýza rentability  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Prvním z hodnocených ukazatelů je rentabilita úhrnných vložených prostředků, 

ROA. Ukazatel udává, kolik dokáže společnost vydělat se všemi prostředky, které má 

k dispozici. Společnost z 1 Kč vloženého celkového kapitálu dokázala v roce 2002 získat 

4,39 haléřů, v roce 2003 tento ukazatel pomalu vzrostl na 4,76 haléřů. Roku 2004 nepatrně 

klesl a to na 4,52 haléřů. Rok 2005 byl oproti třem předchozím obdobím o dost výdělečný, 

dosáhl 6,20 haléřů. Nejvýnosnější ovšem byl rok 2006, kdy bylo dosaženo 7,72 haléřů z 1 

Kč vloženého kapitálu, protože zisk dosáhl v tomto roce maxima. Metrostav a.s. realizoval 

v roce 2006 největší objem zakázek a to v oblasti segmentu podzemních i pozemních 

staveb dopravní infrastruktury. Významným způsobem se společnost podílela na výstavbě 

a na vodohospodářských a tzv. ekologických stavbách [20]. V roce 2007 ROA kleslo na 

5,77 haléřů, což není pozitivní signál. Vidíme, že rentabilita úhrnných vložených 

prostředků pomalu stoupala, až dosáhla v roce 2006 vrcholu. V roce 2007 byl oproti 

předchozímu roku patrný pokles. Pokles byl způsoben viditelným snížením zisku oproti 

zisku v roce 2006 a to o 268 miliónů Kč, ale při velice podobné částce celkových aktiv jak 

v roce 2006 tak v roce 2007. 

 Ukazatelem výnosnosti vlastního kapitálu se trvalé zvyšoval, jen v roce 2007 klesl 

na hodnotu 20,91. Tento ukazatel dosáhl svého maxima opět v roce 2006. Od roku 2007 

následuje pokles způsobený již výše zmiňovaným snížením zisku ale neustálým nárůstem 

vlastního kapitálu, který dosáhl v roce 2007 nejvyšší částky a to 3 903 miliónů Kč. 
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Hodnota rentability vlastního kapitálu přes 20% dosažená v roce 2007 je však stále ve 

srovnání s jinými tržními příležitostmi uspokojivá (např. termínované vklady v bankách 

činily v tomto období cca 2 – 3%). 

 Rentabilita tržeb má rostoucí trend. Ve sledovaném období rostly jak tržby, tak i 

zisk. Důvodem je každoroční přírůstek zakázek společnosti Metrostav a. s. a samozřejmě 

zdražování nabízených stavebních služeb. Maxima dosáhl tento ukazatel v roce 2006. 

K růstu tržeb přispěly i zahraniční projekty v Chorvatsku a na Islandu [20]. Tento ukazatel 

měří poměr hospodářského výsledku k tržbám. Vyjadřuje, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč 

tržeb a výkonů. Tento ukazatel závisí na efektivnosti vynaložených nákladů. Je jedním 

z faktorů ovlivňujících výnosnost kapitálu (druhým je rychlost obratu zdrojů financování). 

U společnosti Metrostav a.s. se pohybovala rentabilita tržeb na úrovni od 2,35 do 

4,88 haléře na 1 Kč tržeb. Hodnota rentability tržeb přesahující v posledních třech letech 

3% je ve srovnání s oborovým průměrem uspokojivá. 

 

3.5.4 Analýza ukazatelů aktivity  

 

Měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více, než je 

účelné, vznikají ji zbytečné náklady, a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, pak se musí 

vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy. 

Uvádějí počet obrátek – kolikrát se obrátí určitý druh majetku za stanovený časový 

interval. Nebo měří dobu, po kterou je majetek v určité formě vázán – doby obratu.  

 

 
průměrná zásoba

Doba obratu zásob dny
denní spotřeba

  

 

Ukazatel udává počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby nebo do doby jejich prodeje a udává tak zároveň i počet dnů, za něž se zásoba 

promění v hotovost nebo pohledávku. Ukazatel je definován jako poměr všech druhů zásob 

k průměrným denním tržbám. 
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pohledávky z obchodních styku

Doba obratu pohledávek dny
denní tržby na obchodní úvěr

  

 

Ukazatel udává počet dnů, během nichž je inkaso peněz za tržby zadrženo 

v obchodních pohledávkách a vypovídá tak i o kvalitě našich zákazníků.  Počet dní, za 

které se pohledávky jednou obrátí, může být ovlivněn péčí společnosti o své pohledávky a 

kvalitou prodejních podmínek. Pokud je vypočtená doba obratu delší než běžná doba 

splatnosti, znamená to, že obchodní partneři neplatí své závazky včas. 

 

 
závazky z obchodního styku

Doba obratu závazků dny
denní nákupy na obchodní úvěr

  

 

Ukazatel hodnotí platební schopnost společnosti a udává počet dnů, které uplynou 

od vzniku závazků z obchodního styku po jejich úhradu dodavatelům. Ukazatel je odrazem 

solidnosti společnosti vůči svým dodavatelům. Do čitatele se zahrnují pouze krátkodobé 

závazky z obchodního styku [8]. 

 V tabulce č. 4 je uveden vývoj ukazatelů aktivity.  

 

Tabulka 4: Ukazatelé aktivity  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Doba obratu zásob [dny] 48,79 47,09 11,79 9,81 21,72 17,14 

Doba obratu pohledávek [dny] 66,28 58,36 76,62 84,97 95,27 86,52 

Doba obratu závazků [dny] 120,54 132,44 113,79 102,62 126,18 112,74 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Graficky znázorněn vývoj ukazatelů aktivity můžeme vidět na grafu č. 6. 
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Graf 6: Ukazatelé aktivity  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 Tato skupina ukazatelů se snaží vystihnout, s jakou efektivitou management 

společnosti dokáže využívat aktiva na různých úrovních.  

 Doba obratu zásob nám udává počet dnů, za nějž se zásoba promění v hotovost 

nebo pohledávku. V letech 2002 a 2003 byla tato doba nejdelší, a to okolo 48 dnů. Doba 

vázanosti zásob v podnikání se v roce 2004 prudce snížila. Nejrychlejší přeměna zásob ve 

finanční hodnotu byla v roce 2005, kdy tato přeměna proběhla za pouhých 10 dnů. 

Smyslem ukazatele doby obratu pohledávek je stanovit průměrný počet dní, po 

který jsou nám naši odběratelé dlužni. V roce 2002 byla doba obratu pohledávek 67 dní. 

Z tabulky je zřejmé, že v následujících sledovaných letech se tato doba prodlužuje. V roce 

2007 byla doba mezi prodejem zboží a inkasem peněz nejdelší, a to 96 dní. Od svých 

odběratelů společnost inkasovala v průměru 78 dnů. 

Obrat závazků by měl odrážet počet dní, který uplyne od příjmů zboží a jeho 

zaplacení dodavateli. Společnost dlužila svým dodavatelům v průměru 118 dní. To 

znamená, že společnost dříve inkasovala pohledávky, než splácela své závazky.  

Vývoj hodnot ukazatelů aktivity v čase má ve stavebnictví nízkou vypovídací 

hodnotu vzhledem ke značné variabilitě produkce, která se mimo jiné projevuje i ve 

značném kolísání hodnoty zásob (hodnota rozpracované výroby závisí na aktuální 

dokončenosti staveb ke konci účetního období, což je náhodná veličina závislá na 

harmonogramu výstavby jednotlivých staveb). Hodnoty ukazatelů obratu pohledávek a 
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obratu závazků jsou potom ovlivněny dobou splatnosti pohledávek, resp. závazků, která je 

s investory, resp. s dodavateli určena smlouvami. Tyto hodnoty se odvíjí od aktuálních 

požadavků investorů na konkrétních stavbách, přičemž je snaha tyto požadavky následně 

zohlednit i ve smluvních vztazích s dodavateli.  
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4 Návrhy a doporučení 
 

Vzorce jednotlivých ukazatelů uvedené v předchozí kapitole byly naplněny údaji 

ze společnosti Metrostav a.s. a byly tak vypočítány hodnoty vybraných čtyř skupin 

ukazatelů finanční analýzy. Jednotlivé hodnoty jsou pak vyneseny ve formě tabulek a 

grafů. 

z výpočtu a grafů poměrových ukazatelů vidíme nutnost změny ve společnosti 

Metrostav a.s. ve dvou stěžejních oblastech: 

- oblast likvidity; 

- oblast závazků a pohledávek. 

Ukazatele likvidity, vypočtené v kapitole 3.5.2, nedosahují požadovaných hodnot. 

Důvodem jsou velké hodnoty krátkodobých závazků, které by bylo dobré snižovat. 

Společnost nemá dostatek finanční majetku, takže by se měla zaměřit na zvyšování 

jeho hodnoty, protože je nejlikvidnější z oběžných aktiv. finanční majetek by bylo možné 

navýšit např. investicí do cenných papírů anebo je také možnost zvýšit množství peněz 

v hotovosti. současná situace je taková, že průměrná hodnota peněz v hotovosti činila za 

sledované období 2002 – 2007 v průměru 0,05 % tvořili peníze v hotovosti z celkového 

finančního majetku,  peníze na účtu činily v průměru 12,20 % a cenné papíry činily 

v průměru 87,74 % z celkového finančního majetku. 

V oblasti závazků a pohledávek navrhuji vedení společnosti provést analýzu 

platební morálky jednotlivých zákazníků, tzn. zda platí své pohledávky včas a ve 

stanovené výši. Pokud zákazník neplatí opakovaně včas a ve stanovené výši, mělo by 

vedení společnosti přistoupit k sankcím a pokutám za pozdní platby.  

Pokud zákazníci dlouhodobě nesplácejí své závazky včas, může to společnost 

ohrozit do budoucna. Znamenalo by to určité nebezpečí nárůstu platební neschopnosti 

podniku.  

Navrhovala bych snižování krátkodobých závazků v položce oblasti závazků 

z obchodních vztahů, nebo snižování položky daňových závazků. Součastná situace nám 

ukazuje, že v námi sledovaném období 2002 – 2007 v průměru 94,58 % tvořily závazky z 

obchodních vztahů z celkových krátkodobých závazků, závazky ke společníkům jsou 

v průměru 2,78 %, závazky ke zaměstnancům činily v průměru 1,66 % a závazky ze 

sociálního zabezpečení tvořily 0,98 % z celkových krátkodobých závazků.  
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5 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo dospět k určitým závěrům o celkové hospodářské 

a finanční situaci podniku. Identifikovat slabé stránky, které by mohly firmě v budoucnu 

působit problémy a naopak stanovit její silné stránky o která by mohla v budoucnu opírat 

svojí činností. Nastínit metody a postupy finanční analýzy a aplikovat teoretické znalosti 

při posouzení finančního zdraví společnosti Metrostav a.s. 

Důležitou kapitolou této bakalářské práce je analytická část, která byla zaměřena na 

stanovení hodnot ukazatelů finanční analýzy a na zjištění problémových oblastí finanční 

analýzy podniku. Byly zde použity metody finanční analýzy, které se používají k 

hodnocení hospodářské a finanční situace podniku. Jsou to například vertikální a 

horizontální analýza, analýza poměrových ukazatelů, jako je hodnocení rentability, 

likvidity, stability a jako poslední ukazatel, který byl v této práci aplikován, je ukazatel 

aktivity společnosti.  

Z celkové finanční analýzy a analýzy poměrových ukazatelů, které byly v této práci 

sledovány, společnost Metrostav a. s. vykazuje charakteristiky rychle rostoucí společnosti. 

Námi sledovaná obchodní společnost každoročně dosahovala parametrů, které strategické 

plány předpokládaly vždy až v následujícím roce. Např. v roce 2002 dosáhla společnost 

Metrostav a. s. přibližně 4, 21 % podílu na trhu stavebních prací v ČR. Ve srovnání 

s vývojem stavebního trhu jsou výsledky výrazně lepší a její podíl na něm vzrostl [16].  

Dále např. v roce 2003 společnost dosáhla výkonu ve výši 13, 94 miliardy Kč, což je o 14 

% více než v předchozím roce a zisk vzrostl o 31, 5 %. Toto potvrzuje, že se Metrostav a. 

s. se neustále rozvíjí [17].  

Společnost by se nadále měla zaměřit na zvyšování své rentability a to zejména 

kvalitními strojními sestavami a moderním vybavením pro speciální zakládání, která se 

pozitivně projeví jak v ukazatelích aktivity, tak ve snižování potřeby externího 

financování. Dále by se měla společnost soustředit na zkvalitnění své práce v 

dodavatelsko-odběratelských vztazích, zejména pokračovat v kvalitní kreditní politice u 

odběratelů se zaměřením na zkrácení doby inkasa pohledávek. 

Neopomenutelný fakt, který je zde nutno zmínit je ten, že v posledních letech se 

mění koncepce finančního řízení podniku a stále větší pozornost je soustředěna na 

ukazatele tržní hodnoty. Jedním z předpokladů pro tento posun jsou přesnější informace o 
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konkurenčních firmách a efektivně fungujícím kapitálovém trhu. V tomto procesu má 

hodnocení finanční analýzy podniku nezastupitelné místo. Hodnocení finanční analýzy je 

pravidelně sledováno především manažery podniků, vlastníky a investory, věřiteli a v 

neposlední řadě analytiky kapitálových trhů. 

Je velice těžké nastavit přesná kriteria pro zhodnocení konkrétní společnosti, zda  je 

tedy její finanční situace a hospodaření dobré či nikoliv. Vždy záleží na sektoru průmyslu a 

lokalitě, ve které společnost podniká, na portfoliu výrobků i konečných zákazníků. Spousta 

ukazatelů finanční analýzy je provázaných, a proto se nedá jednoznačně říct, že horší 

hodnota jednoho z nich musí mít nutně za následek špatnou finanční situaci podniku. 

Nezanedbatelný vliv na přesnost hodnocení má také zkušenost analytika a jeho znalost 

bližších souvislostí. 

V závěru lze říci, že hodnocení finančního zdraví je důležitou analýzou, která 

poskytuje informace o celkové situaci hospodaření podniku a umožňuje i jakýsi pohled do 

budoucnosti.  
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