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ANOTACE 
 

V předloţené práce je zpracována finanční analýza čtyř českých těţařských společností 

zabývajících se těţbou písku a štěrkopísku. Finanční analýza má posoudit jejich finanční 

zdraví, bonitu a pravděpodobnost bankrotu. V teoretické  části práce jsou charakterizovány 

vybrané společnosti a vysvětleny metody finanční analýzy. V praktické části  je 

zpracována jednorozměrná finanční analýza všech firem, dále finanční analýza 

jednotlivých firem pomocí poměrových ukazatelů, vertikální analýzy, bonitního                 

a bankrotního modelu a indexu důvěryhodnosti. Pro mezipodnikové srovnání je v další 

části práce provedena Spider analýza a Kralickuv Quick test. V závěru práce jsou shrnuty 

výsledky analýzy jejich hodnocení a prognóza dalších let. 

 

Klíčová slova : finanční analýza, poměrový ukazatel, ukazatel likvidity, ukazatel 

zadluţenosti, ukazatel aktivity, spider graf, vertikální analýza, bonita, pískovna, štěrkovna 

 

 

 

SUMARY 
 

The submitted work discusses the financial analysis of four Czech companies concerned 

with quarrying sand and gravel. The financial analysis should assess their financial health, 

solvency and the probability of bankruptcy. The theoretical part of the work describes the 

selected companies and explains the methods of the financial analysis. The practical part 

contains a one-dimensional financial analysis of all the companies, as well as a financial 

analysis of individual companies using differential indicators, vertical analysis, a solvency 

and bankruptcy model and a credibility index. A Spider Analysis and Kralick’s Quick Test 

are performed for inter-company comparison in the next part of the work. The final part of 

the work summarises the results of the analyses, their assessment and the prognosis for 

subsequent years. 

 

Key words: financial analysis, differential indicators, liquidity indicator, indebtedness 

indicator, activity indicator, spider graph, vertical analysis, solvency, sand quarry, gravel 
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1 ÚVOD 

Finanční rozhodování musí být podloţeno finanční analýzou. Finanční analýza při 

finančním řízení podniku plní funkci zpětné vazby, protoţe hodnotí, jak se ve skutečnosti 

daří plnit stanovené finanční cíle. Hlavním úkolem finanční analýzy je poskytnout 

informace o finančním zdraví nebo o finanční tísni podniku. Finanční analýza srovnává 

skutečnosti minulých období a téţ srovnává podniky stejného odvětví nebo konkurenční 

podniky. Finanční analýza je úzce spojena se třemi základními účetními výkazy, s 

výkazem cash flow, s rozvahou a výkazem zisků a ztrát. Výkazy pomocí peněţního 

vyjádření zachycují činnost podniku a výsledek této činnosti. Údaje z účetnictví ale 

neposkytují informaci o úrovni hospodaření podniku ani o vývoji jeho finanční situace. 

Finanční analýza poměřuje údaje mezi sebou navzájem, nebo údaje určitého časového 

období, tímto rozšiřuje vypovídající schopnost účetních údajů. Finanční analýza  na 

základě hodnocení minulosti dochází k závěrům o vývoji podniku v současnosti                 

a pravděpodobném vývoji v budoucnosti.   

Cílem mé diplomové práce je zpracování finanční analýzy vybraných těţařských firem 

v oblasti těţby štěrkopísku a písku a zhodnocení jejich finanční situace po roce 2000.   

Štěrkopísky a písky jsou významnou nerostnou surovinou, která se těţí převáţně na celém 

území České republiky. Tato nerostná surovina se pouţívá ve stavebnictví k výrobě betonů 

a malt, pro drenáţní a filtrační vrstvy, pro násypy, podklady a kryty vozovek. Pro svou 

diplomovou práci jsem vybrala čtyři štěrkopískovny, u kterých převaţuje v předmětu 

podnikání provoz pískoven a štěrkopískoven. Výběr firem  spočívá ve vyrovnané těţbě 

těchto společností za rok 2009 dle dat v Hornické ročence 2009. Analyzuji období od roku 

2005 do roku 2009.  

Zaměřím se na tyto společnosti : Severočeské pískovny a štěrkovny, s.r.o., KÁMEN 

Zbraslav, spol. s r.o., Holcim (Česko), a.s. člen koncernu, Tarmac CZ a.s.  Zdrojem údajů 

pro finanční analýzu je Obchodní rejstřík firem a to Sbírka listin, která obsahuje účetní 

závěrku, rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash flow a výroční zprávu. Ve Sbírce listin jsou 

podnikatelé povinni zveřejňovat údaje o hospodaření firem.  

 V teoretické části mé práce charakterizuji sledované těţařské firmy. Dále vymezím teorii  

finanční analýzy.  
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V praktické části mé práce porovnávám firmy nejjednodušší metodou mezipodnikového 

srovnání. Dále v kaţdém podniku jednotlivě vypočítám  finanční poměrové ukazatele. 

Pomocí vertikální analýzy  porovnám strukturu pasiv a aktiv. Na kaţdou společnost  

aplikuji bonitní metody a to Kralickuv rychlý test a Index důvěryhodnosti. Pomocí   

Tafflerova bankrotního modelu zjistím, zda má společnost malou či velkou 

pravděpodobnost bankrotu.   

Pro mezipodnikové srovnání vytvořím z vypočtených poměrových ukazatelů graf tzv. 

spider graf 
1
. Jeho základem  je  průměr oborového odvětví, který  vypočítám sloučením 

hodnot z účetních dat rozvah, výsledků zisků a ztrát a z cash flow analyzovaných podniků. 

Graf ovšem nemůţe nahradit podrobnou analýzu poměrových ukazatelů a jejich vztahů.  

Pomocí spider analýzy zhodnotím, který z konkurenčních podniků je nadprůměrný a který 

podprůměrný v rámci oborového průměru. Dále pro mezipodnikové srovnání pouţiji           

i Kralickuv rychlý test. Pomocí ukazatelů zjistím zda jsou vybrané podniky rentabilní, 

likvidní, aktivní a zda jsou zadluţené. V závěru práce shrnu výsledky finanční analýzy, 

bonitních a bankrotních metod.  

 

2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH TĚŢAŘSKÝCH  FIREM. 

V této kapitole se věnuji charakteristice vybraných firem. Do charakteristiky zahrnuji 

název firem, právní formu, sídlo a vznik společností. Pro výběr firem byl rozhodující 

hlavní předmět podnikání a to dobývání loţisek nerostných surovin v oblasti těţby písku    

a štěrkopísku. Dále zmíním název provozovaných pískoven, štěrkopískoven a lomů, také   

oblast v ČR, kde podniky nerostné suroviny dobývají a zda firmy vytěţenou surovinu dále 

upravují a zušlechťují. A v neposlední řadě na jaké stavební účely firmy dodávají vytěţené 

kamenivo. 

2.1 Severočeské pískovny a štěrkovny s. r. o. 

Společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s. r. o. byla zaloţena 3. března 1995. Její 

právní forma je společnost s ručením omezeným. Hlavním předmětem podnikání je provoz 

štěrkopískoven a pískoven. Sídlo má společnost v Ţatci. Byla zaloţena původně                  

5 společníky. Od Druhé severočeské stavební společnosti odkoupila výrobní zařízení            

                                                 
1 Z angl. spider = pavouk, pavučina 
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a převzala těţbu a výrobu v pískovně Soběsuky. Tuto pískovnu provozovala na stávajících 

dvou malých výrobních linkách  a výrobky prodávala  na území Chomutovska, Lounska      

a Mostecka a téţ exportovala do Saska. Dobývá a upravuje písek a štěrkopísek včetně 

drcení, prodává 21 druh písků, včetně přírodních a předrcených štěrků. Dnes nabízí tento 

sortiment : prané betonářské kamenivo, předrcené kamenivo, labský písek a valouny pro 

zahradní architekturu. Firma je členem Holdingu SB Bohemia, jenţ provozuje další tři 

štěrkopískovny. Plzeňské štěrkopískovny  s.r.o. (pískovna Příšov a Chotíkov), Budějovické 

štěrkopísky s. r. o. ( pískovna Vrábče ),  Sabia spol. s. r. o.   

2.2 Tarmac CZ a. s.  

Společnost Tarmac CZ a. s. byla zaloţena jako akciová společnost dne 29.10. 2003, je 

jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů drceného a těţeného kameniva na 

českém trhu. Tato společnost má sídlo v Liberci. Předmětem podnikání je dobývání loţisek 

nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů. Firma Tarmac CZ a.s. je 

součástí skupiny Anglo American plc. Jediným akcionářem je Tarmac International 

Holdings B.V., Nizozemské království. Výrobní produkce zahrnuje širokou rozmanitost    

a to zaručuje dodávat kamenivo širokému okruhu zákazníků.  

 

 

Obrázek č.1: Štěrkopískovna Horní Řasnice (zdroj: http://www.euroviakamenolomy.cz ) 

 

Drcené kamenivo je dodáváno nejen pro drobné a běţné stavební práce ale pro náročnější 

stavby jako jsou silnice a dálnice. Drcené kamenivo je velmi důleţitým materiálem pro 

výrobce betonu, asfaltu a obalovaných směsí a v neposlední řadě i ţelezničních svršků. 

Tarmac CZ a. s. provozuje 25 provozoven, z nichţ je 19 lomů a 6 pískoven. Jsou 

rozmístěny v kraji Pardubickém, Libereckém, Středočeském, Královehradeckém, 

Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském a částečně i v kraji Vysočina. Štěrkopísky těţí v 

lomech Dubnice Česká lípa, Horní Řasnice Liberec (viz obr.č. 1), Rvenice a Velká Černoc  
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Louny a Straškov v Litoměřicích. Z důvodů změn ve společnosti má od roku 2010  nový 

název EUROVIA kamenolomy s. r. o. 

 

 2.3 Kámen Zbraslav spol. s. r. o. 

Společnost Kámen Zbraslav spol. s. r. o. vznikla v roce 1994 transformací štěrkovny 

Zbraslav jako části bývalého státního podniku Středokámen Praha se zaměřením na těţbu  

a zpracování kamene a štěrkopísku. V současné době provozuje lomy : Zbraslav Sýkořice, 

Všestary, Bělice, a Dobkovičky. Štěrkopískovny Uhy, Ledčice a  Mohelnice (viz obr. č. 2).  

Obrázek č. 2: Štěrkopískovna Mohelnice ( zdroj: http://kamenzbraslav.cz) 

 

V roce 2000 koupila tato společnost štěrkopískovnu Račiněves (viz obr. č. 3). Od roku 

2002 má podíl ve společnostech Vltavské štěrkopísky s. r. o., Brněnské písky a. s.              

a Pískovny Morava s. r.o. Celkový objem roční  produkce dosahuje téměř 7 milionů tun 

kameniva. Tento objem produkce řadí tuto společnost mezi největší producenty kameniva 

v České republice. Kamenivo se pouţívá při výrobě betonových a ţivičných směsí. Těţba 

štěrkopísku se provádí vhodnými těţebními stroji za sucha nebo z vody podle polohy 

loţiska (viz obr. č. 4)  V současné době společnost  rozšířila své působení na oblast výroby 

a dopravy betonových směsí.  Vytěţený písek je dopravován k dalšímu zpracování ve 

výrobních linkách na hotové výrobky. Beton patří mezi základní stavební materiály, vzniká 

smícháním cementu, drobného a hrubého kameniva, vody, různých přísad                            

a příměsí. Kvalitnější příměsí můţe beton dosáhnout zcela výjimečných vlastností. 

 

http://kamenzbraslav.cz/
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Obrázek č. 3: Štěrkopískovna Račíněves (zdroj: http://kamenzbraslav.cz) 

2.4 Holcim ( Česko), a. s., člen koncernu 

Holcim ( Česko) a. s., člen koncernu je akciová společnost, která vznikla dne 19.3. 1991. 

Tato společnost sídlí v Prachovicích. Hlavní předmětem podnikání je výroba a prodej 

stavebních hmot a výrobků. Mateřskou společností se 100 % podílem je firma Holcim 

Auslandbeteiligungs GmbH, Hamburg. Společnost je součástí konsolidačního celku 

v rámci skupiny podniků Holcim Švýcarsko Ltd., jednoho z největších výrobců cementu, 

betonu a kameniva na světě. Štěrkopísek těţí na třech výhradních loţiscích Dobříň v 

severních Čechách, Čeperka a Smiřice ve východních Čechách.Ve svých štěrkopískovnách 

nabízí rozsáhlý sortiment praných písků a štěrků. Dále prodává betonové výrobky, 

prefabrikáty a asfalty na pozemní komunikace, inţenýrské stavby a na další stavební účely.   

Obrázek č. 4: Těžba z vody (zdroj: http//www.prosand.cz) 

 

3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ METOD FINANČNÍ ANALÝZY 

Zdrojem dat pro finanční analýzy jsou základní účetní výkazy. Rozvaha zachycuje stav  

majetku a kapitálu k určitému datu. Výkaz zisků a ztrát zachycuje výnosy, náklady a zisky 

v období jejich vzniku. Nezávisí však na tom, zda vznikají skutečné peněţní příjmy            

a výdaje. Nastává časový nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem            
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a stavem peněţních prostředků. Cash flow udává přírůstky a úbytky peněţních prostředků 

a informuje o peněţních tocích v podniku o jeho příjmech a výdajích.   

3.1 Jednorozměrná metoda 

Tato metoda patří mezi nejjednodušší metody, porovnává podniky dle jednoho ukazatele. 

Touto metodou vytvoříme uspořádanou řadu. Kritériem můţe být celková těţba, bilanční 

suma, výsledek hospodaření nebo přidaná hodnota. Při této metodě bude  mít velký vliv 

volba těchto kritérií. Vţdy neplatí, ţe čím větší společnost, tím dosáhne největších zisků.  

Analytickým nástrojem této metody je odvětvový ranking, který pouţijeme k rychlému 

seřazení  vybraného odvětví nebo skupiny podniků podle určeného zvoleného finančního 

ukazatele. Je moţné měnit způsob řazení údajů. 

3.2 Bonitní model při finanční analýze 

Bonitní modely klasifikují podniky podle stupně finančního zdraví. Zjištěné poměrové 

ukazatele se hodnotí počtem bodů, ke kterým se podle určeného pravidla přiřadí určitý 

stupeň finančního zdraví. Kralickuv test bonity ( rychlý test – Quick test) vznikl v roce 

1990. Tento test vyvinul pan Kralicek. Test hodnotí čtyři ukazatele.  

Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál / celková aktiva 

Prvním ukazatelem je kvóta vlastního kapitálu, pomocí kterého získáme ukazatel                

o finanční síle podniku.  

Doba splácení dluhu z CF = (krátkodobé a dlouhodobé závazky ) / CF. 

Další ukazatelem  je doba splácení dluhu z cash flow dále jen CF, který nám udává, za 

jakou dobu by  podnik zvládl splatit své dluhy. CF se skládá z výsledku hospodaření za 

účetní období plus odpisy. 

 

Cash flow v trţbách = CF / trţby 

Ukazatel CF v trţbách se zaměřuje na výnosovou situaci firmy. Udává rentabilitu trţeb, 

ovšem ne ze zisku ale s cash flow. Cash flow se skládá z výsledku hospodaření a odpisů. 

Ukazatelé zachycují finanční stabilitu firmy. 
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ROA = EBIT ( výsledek hospodaření před zdaněním a úroky) / celková aktiva 

Ukazatel ROA (rentabilita aktiv) vypovídá o celkové výdělečné schopnosti podniku. Na 

základě vypočtených hodnot za jednotlivé ukazatele se podniku přidělí výsledná známka, 

dle tabulky č. 1. 

ukazatel 
1         

výborně 

2        
velmi 
dobře 

3        
dobře 

4       
špatně 

5              
ohrožen 

insolvencí 

R1 = kvóta vlastního kapitálu > 30% > 20% > 10% > 0% negativní 

R2 =doba splácení dluhu z 
CP 

< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

R3 = cash flow k tržbám > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 

R4 = ROA > 15% > 12% > 8% > 0% negativní 

Tabulka č. 1: Kralickuv test – stupnice hodnocení ukazatelů  (zdroj: Finanční analýza krok za krokem [6] 

 

3.3 Index důvěryhodnosti  

Pro zhodnocení finanční tísně podniků můţeme také vyuţít bankrotní modely. Pod slovy 

finanční tíseň nazýváme takovou finanční situaci, kdy má podnik velmi váţné platební 

potíţe, které nelze řešit jinak neţ změnou způsobu uspořádání nebo změnou činnosti. 

Finanční tíseň se můţe prohloubit a skončit úpadkem firmy. Pro moji práci pouţiji Index 

důvěryhodnosti IN05. Tento index slouţí ke zhodnocení finančního zdraví. Index obsahuje 

poměrové ukazatele zadluţenosti, rentability, aktivity a likvidity. Kaţdému ukazateli je 

přiřazena váha, která je váţeným průměrem hodnot v odvětví průmyslu. Index IN05 je 

aktualizací indexu IN01 z roku 2004. [ 7 ] 

 

IN05 = 0,13 * x1 + 0,04 * x2 + 3,97 * x3 + 0,21 * x4+ 0,09 * x5   [ 7 ] 

  

X1  celková aktiva / cizí zdroje 

X2  EBIT / nákladové úroky 

X3   EBIT / celková aktiva 

X4   celkové výnosy / celková aktiva 

X5   oběţná aktiva / krátkodobé závazky a bankovní úvěry 
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Vyhodnocení IN05 modelu: 

IN > 1,6                             uspokojivá finanční situace 

0,9 < =IN <= 1,6                 šedá zóna nevyhraněných výsledků  

IN < 0,9                             váţné finanční problémy  [ 7 ] 

 

3.4 Tafflerův bankrotní model 

Tafflerův model udává riziko bankrotu podniku. Tafflerův model je v základním                

a modifikovaném tvaru. Pro práci jsem si vybrala modifikovaný tvar., který vyuţívá čtyři 

poměrové ukazatele, rentability, likvidity, zadluţenosti a aktivity. [ 7 ] 

 

ZT= 0,53 *x1 + 0,13 * x2+ 0,18 * x3 + 0,16 * x4  [ 7 ] 

 

X1   EBT(zisk před zdaněním) / krátkodobé závazky 

X2   oběţná aktiva / cizí zdroje 

X3   krátkodobé závazky / celková aktiva 

X4    trţby / celková aktiva 

 

Vyhodnocení modifikovaného Tafflerova modelu: 

 

ZT < 0,2   velká pravděpodobnost  bankrotu 

ZT > 0,3    malá pravděpodobnost bankrotu  [ 7 ] 

 

3.5 Procentní ukazatelé 

Procentní ukazatelé poskytují důleţité informace při hodnocení ekonomické situace  firem. 

Patří k jednoduchým nástrojům hodnocení. Pomocí techniky procentního rozboru zjistíme 

procentní podíl jednotlivých poloţek rozvahy na aktivech a poloţek výsledovky na 

výnosech. Analýza na těchto poloţkách stanovená se nazývá vertikální analýza. Procentní 

podíly se srovnávají v čase, mezipodnikově, s odvětvovými průměry, se standardními nebo 

doporučenými hodnotami. Srovnání ukazatelů v čase je označováno jako horizontální nebo 

trendová analýza.     
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3.5.1 Vertikální analýza 

Porovnává ukazatele v prostoru, to znamená různé firmy navzájem. Vyjadřuje procentní 

podíl dané poloţky ze stanoveného základu. Pracujeme ve sloupcích. Základem je obvykle 

souhrn trţeb nebo celková aktiva (pasiva). Tento základ je hodnota, kterou ostatní hodnoty 

poměřujeme např. vlastní kapitál, cizí kapitál, dlouhodobý majetek , oběţná aktiva, ostatní 

aktiva a pasiva atd. 

3.6 Finanční poměrové ukazatele 

Základem finanční analýzy jsou finanční poměrové ukazatele. Vznikají jako podíl dvou 

absolutních ukazatelů. Poměrové ukazatele umoţňují mezipodnikové srovnání nebo 

srovnání s odvětvovým průměrem nebo konkurenčními podniky. Při analýze musíme 

přihlíţet i k ekonomickému okolí podniku, zda-li má monopolní postavení nebo působí v 

silném konkurenčním prostředí, zda dodává na místní nebo zahraniční trh, zda je výroba 

sezónní nebo celoroční. 

3.6.1  Ukazatelé likvidity  

Ukazatelé měří schopnost firmy vyrovnat své závazky. Vypovídají zda firma bude schopna 

vyrovnat své dluhy, kdyţ nastane doba jejich splatnosti. 

Běţná likvidita  =  oběţná aktiva / krátkodobé závazky 

Tento ukazatel se označuje jako likvidita 3. stupně, měří platební schopnost podniku v 

kratším období ( např. měsíčně). V čitateli jsou veškerá oběţná aktiva, ve jmenovateli 

všechny peněţní závazky splatné do 1 roku (závazky z obchodního styku, závazky k 

zaměstnancům, splatné daně, krátkodobé úvěry). Za přijatelnou hodnotu se povaţuje 

v odborné literatuře interval 1,5 – 2,5. [ 4 ] Čím je hodnota vyšší, tím menší je riziko 

platební neschopnosti. Ale téţ příliš vysoká hodnota oběţných aktiv sniţuje výnosnost 

podniku. 

 

Pohotová (rychlá)  likvidita = (oběţná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 

Tento ukazatel se označuje jako likvidita 2. stupně, měří platební schopnost podniku po 

odečtení zásob z oběţných aktiv. Vystihuje okamţitou platební schopnost. Zásoby jsou 

méně likvidní neţ ostatní oběţná aktiva. Za přijatelnou hodnotu se v odborné literatuře 

povaţuje ( 1 – 1,5 ) [ 4 ] kritická hodnota je 1. 
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Okamţitá ( hotovostní )likvidita = krátkodobý finanční kapitál / krátkodobé závazky  

Je nejpřísněji sledovaný ukazatel. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se povaţuje 

v odborné literatuře 0,2 nebo interval 0,9 – 1,1. [ 4 ]  Krátkodobý finanční kapitál tvoří 

peněţní prostředky na běţném nebo jiném účtě, v pokladně, dále ho tvoří šeky                    

a krátkodobé cenné papíry.  

Krytí zdrojů = CF ( cash flow ) / krátkodobé cizí zdroje 

V praxi by mohla nastat situace, kdy podnik nemá potřebnou hotovost a můţe dojít 

k ohroţení jeho činnosti. Proto v analýze pouţiji ukazatele krytí zdrojů, které poměřuje 

peněţní tok a krátkodobé cizí zdroje.  Předešlé ukazatele vycházejí ze stavových poloţek 

rozvahy, hodnotí likviditu k určitému datu. Toto hodnocení pro budoucí období nestačí. 

Proto jsem zařadila do analýzy i likviditu z provozního Cash flow (analýza likvidity 

prostřednictvím plánu příjmů a výdajů). Ukazatel je konstruován na bázi peněţních toků. 

CF z provozní činnosti / krátkodobé cizí zdroje. Přijatelná hodnota dle odborné literatury 

by měla být 40%. [ 5 ]   

3.6.2 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé měří, jak podnik efektivně hospodaří se svými aktivy, má-li aktiv více můţe mít 

podnik zbytečné náklady a proto nízký zisk, má-li jich méně přichází o moţné trţby. 

Ukazatele se počítají pro zásoby, pohledávky a krátkodobé závazky. [ 4 ] 

Obrat zásob = roční trţby  / průměrná zásoba 

Ukazatel udává počet obrátek zásob za sledované období (rok). Dělíme-li 360 počtem 

obrátek, dostaneme dobu obratu zásob ve dnech. Poţadavek je zvyšování počtu obrátek      

a zkracování doby obratu, coţ vede ke zvýšení zisku. 

Doba obratu zásob = (průměrné zásoby / trţba ) * 360 

Ukazatel udává jak dlouho trvá jeden obrat a jaká doba je potřebná neţ se zásoby přemění 

do peněţní formy. 

 

Doba obratu pohledávek = (krátkodobé pohledávky /  roční trţby) * 360 

Ukazuje průměrnou dobu obratu pohledávek, dobu, po kterou musí podnik čekat neţ 

obdrţí platbu za prodané zboţí. Poţadavek je na co nejkratší dobu inkasa. V odborné 

literatuře se za běţnou dobu obratu udává 48 dní.  
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Doba obratu krátkodobých závazků = (krátkodobé závazky  / roční trţby)* 360 

Rozdíl ukazatelů doby obratu pohledávek a krátkodobých závazků se označuje jako 

obchodní deficit. [ 4 ] 

3.6.3 Ukazatelé zadluženosti a stability 

„Ukazatelé měří rozsah, v jakém podnik vyuţívá financování dluhu“. [ 4 ] 

Celková zadluţenost = cizí zdroje / celková aktiva 

Věřitelé upřednostňují niţší zadluţení, to znamená niţší riziko. Předluţený podnik je 

takový, jehoţ dluhy jsou větší neţ hodnota jeho majetku. Odborná literatura udává, ţe 

doporučená hodnota celkové zadluţenosti je 30 – 60%. 

Krytí stálých aktiv = vlastní kapitál / dlouhodobý majetek 

Ukazatel s hodnotou vyšší neţ 1 udává, ţe podnik vyuţívá vlastní kapitál i ke krytí 

oběţných aktiv a to znamená, ţe firma upřednostňuje stabilitu před výnosem. 

Míra zadluţenosti = cizí zdroje / vlastní kapitál 

Tento ukazatel udává podíl cizího a vlastního kapitálu. Pro posouzení  je nutný časový 

vývoj, kterým zjistíme zda se podíl míry zadluţenosti zvyšuje či sniţuje. Hodnoty 

ukazatele vypovídají, zda by mohly být ohroţeny nároky věřitelů.  

Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji = VK + CZ / dlouhodobý majetek  

Zlaté pravidlo financování nám říká, ţe dlouhodobý majetek by měl být kryt 

dlouhodobými zdroji. Je-li výsledná hodnota ukazatele niţší neţ 1, kryje podnik 

dlouhodobý majetek krátkodobými zdroji. Toto můţe mít za následek, ţe podnik bude hůře 

hradit své závazky. Takové financování je levnější ale můţe být velmi rizikové. Podnik je 

v tomto případě podkapitalizovaný. Při vysoké hodnotě ukazatele je podnik finančně 

stabilní ale dlouhodobými zdroji hradí i část krátkodobého majetku podnik je 

překapitalizovaný. [ 5 ] 

3.6.4 Ukazatelé výnosnosti (rentability, ziskovosti) 

Ukazatelé měří čistý výsledek podnikání. Ukazují kombinovaný vliv likvidity, aktivity       

a zadluţenosti na zisk podniku  ( zisk po zdanění). [ 4 ] 

ROS (rentabilita trţeb) = čistý zisk ( zisk po zdanění )/ trţby 

Ukazatel měří podíl čistého zisku připadající na 1Kč trţeb. Z  porovnání jeho hodnoty s 

odvětvovým průměrem lze usuzovat na úroveň cen dosahovaných podnikem. 
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ROA (výnosnost celkových aktiv) = EBIT ( výsledek hospodaření před zdaněním       

a úroky) / aktiva 

Rentabilita výnosů = EBIT ( zisk před úroky a zdaněním ) / celkové výnosy 

Ukazatel ROA měří produkční sílu podniku. V čitateli pouţiji zisk před úroky a zdaněním 

(EBIT), abych výkonnost firmy neovlivnila zadluţením a daňovým zatíţením.   

ROE ( výnosnost vlastního kapitálu ) = čistý zisk / vlastní kapitál 

Měří efektivnost s níţ podnik vyuţívá kapitál vlastníků. Udává kolik Kč čistého kapitálu 

připadá na 1 Kč investovanou do podniku jeho vlastníky. [ 4 ] 

3.7 Grafická analýza (spider graf)   

Pro mezipodnikové srovnání jsem vybrala finanční analýzu a to metodu tzv. spider-

analýzu. Tato metoda vychází z  poměrových ukazatelů, jejichţ hodnoty vnášíme do 

paprskovitého grafu. Graf je velice přehledný a má vysokou vypovídající schopnost. Tento 

graf sloučí dílčí ukazatele do uceleného grafického zobrazení. 

Spider graf ( pavoučí graf) je paprsková forma grafu, v kterém můţe být mnoho různých 

paprsků. Kaţdý paprsek představuje hodnotu sledované veličiny. Musíme pouţít shodnou 

jednotku, obvykle se pouţívá procentní vyjádření.  Počet hodnocených ukazatelů můţe být 

libovolný, dle cíle analýzy. Obvykle se pouţívá 16 paprsků, vţdy čtyři paprsky v jednom 

kvadrantu. Kaţdý kvadrant představuje jednu skupinu poměrových ukazatelů. Jsou 

nazvány kvadrant A určený pro porovnání rentability, kvadrant B určený pro porovnání 

likvidity, kvadrant C určený pro porovnání zadluţenosti, kvadrant D určený pro porovnání 

aktivity. V kaţdém kvadrantu jsou vţdy 4 poměrové ukazatele, měřící finanční stránku 

zkoumané situace. K zobrazení hodnot slouţí vţdy jeden paprsek. Sousední hodnoty na 

jednotlivých paprscích se spojí. Volba ukazatelů závisí na cíli prováděné analýzy, proto se 

mohou grafy od sebe odlišovat.  

3.7.1 Metoda spider analýzy 

Východiskem jsou účetní závěrky jednotlivých společností, u kterých byly spočítány 

ukazatele a naneseny do jednotlivých kvadrantů. Pouţila jsem prostý aritmetický  průměr,  

abych zjistila průměr za odvětví ve sledovaných podnicích. Sečetla jsem účetní hodnoty      

z rozvah, výkazů zisků a ztrát a cash flow. A tyto součty jsem vydělila čtyřmi. Z těchto 

získaných výsledků jsem spočítala průměrné oborové ukazatele. Takto zjištěná hodnota je 

odvětvový průměr a to 100 %.  Vyjde nám 16 ukazatelů, které lze vyjádřit v procentech 
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vůči odvětvovému průměru. U ukazatelů, které je ţádoucí minimalizovat ( doba splacení 

pohledávek, závazků a obratu zásob) počítáme převrácenou hodnotu ( odvětvový průměr 

dělený ukazatelem podniku)  

 

Kvadrant A – rentabilita   Kvadrant B -  likvidita 

 A 1 rentabilita aktiv ROA   B 1 ukazatel krytí cizích zdrojů 

A 2 rentabilita vlastního kapitálu ROE B 2 okamţitá likvidita 

A3 rentabilita trţeb ROS   B 3 pohotová likvidita   

A4  Rentabilita výnosů   B 4 běţná likvidita 

                                                                          

Kvadrant C – struktura kapitálu  Kvadrant D – aktivita              

C1 ukazatel celkové zadluţenosti  D1 obrat zásob 

C2 ukazatel krytí stálých aktiv  D2 doba obratu krátkodobých závazků 

C3 ukazatel míry zadluţenosti  D 3 doba obratu krátkodobých pohledávek 

C 4  ukazatel krytí dl.majetku dl.zdroji D 4 doba obratu zásob 

 

Graf jiţ na první pohled poskytuje představu o hodnoceném podniku, přesahují-li paprsky 

kruţnici průměrných hodnot (100%) jde o podnik nadprůměrný, jsou-li kruţnice blíţe 

středu jde o podnik podprůměrný. 

 

4 ZHODNOCENÍ TĚŢAŘSKÝCH FIREM 

V první části této kapitoly jsem porovnala vybrané firmy pomocí jednorozměrné metody. 

Zaměřila jsem se na ranking podniků podle těţby, podle bilanční sumy, podle přidané 

hodnoty a výsledku hospodaření. V další části kapitoly jsem jednotlivě analyzovala 

vybrané podniky a to pomocí poměrových ukazatelů, vertikální analýzy a bonitních           

a bankrotních modelů. 
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4. 1 Jednorozměrná metoda 
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Graf č. 1: Ranking podniků dle těžby ( zdroj: Hornické ročenky 2005-2009, příloha č.6) 

 

V grafu č. 1. jsou setříděné společnosti podle těţby písků a štěrkopísků v letech 2005 aţ 

2009. V roce 2005 měla největší objem těţby firma Tarmac, druhé místo obsadila firma 

Zbraslav a třetí firma Holcim. V roce 2006 se toto pořadí změnilo. A to v tomto sledu 

firma Zbraslav, Tarmac a Holcim. V roce 2007 si druhé místo prohodila s třetím firma 

Tarmac a Holcim. V roce 2009 nejvíce odtěţila firma Holcim, dále v pořadí firma Zbraslav 

a třetí firma Tarmac. Ve sledovaném období byla vţdy na čtvrtém místě firma Severočeské 

písky a štěrkovny. Vzrůstající trend výtěţnosti měla firma Holcim. Firma Tarmac se 

v těţbě rok  od roku zhoršovala. Mohu usoudit, ţe v průběhu let je v těţbě velmi 

vyrovnaná firma Kámen Zbraslav.              
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Graf č. 2: : Ranking podniků dle bilanční sumy( zdroj: rozvaha 2005-2009, příloha č.6) 
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V grafu č. 2. jsem setřídila podniky podle roku 2009 a to podle celkových aktiv. Během 

pětiletého období se pořadí firem nezměnilo. Nejvyšší celková aktiva vlastní firma Holcim. 

Na druhém místě firma Tarmac, třetí příčka patří firmě Zbraslav a poslední čtvrté pořadí 

má firma Severočeské pískovny. 
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Graf č. 3: : Ranking podniků dle přidané hodnoty (zdroj:VZZ 2005-2009, příloha č.6) 

 

 

V grafu č. 3  jsem setřídila údaje podle kritéria přidané hodnoty. Pořadí firem zůstalo stejné 

celé pětileté období. „Přidaná hodnota vyjadřuje hodnotu přidanou zpracováním tzn. 

hodnotu, kterou podnikatel přidá svou činností k nakupovaným meziproduktům. Přidaná 

hodnota představuje v ekonomickém pojetí ocenění výrobních faktorů podniku a vytvořený 

zisk“. [5]  
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Graf č. 4: Ranking podniků dle výsledku hospodaření ( zdroj: VZZ  2005- 2009, příloha č.6) 
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Nejhorší výsledek hospodaření z analyzovaných firem měly Severočeské pískovny             

a štěrkovny. Třetí pořadí celé pětileté období si udrţela firma Zbraslav. Druhé pořadí  od 

roku 2005 do roku 2008 měla firma Tarmac. Firma v roce 2009 měla lepší výsledek 

hospodaření neţ firma Holcim  a  poprvé za pět let obsadila první pořadí. Firma Holcim 

byla na prvním místě od roku 2005 aţ do roku 2008 ale v roce 2009 se hospodářský 

výsledek zhoršil, tak se umístila na druhém pořadí. 

4.2 Zhodnocení  firmy Kámen Zbraslav, s.r.o.  

Předmětem podnikání je dobývání nerostných surovin povrchovým způsobem. Firma se 

zabývá těţbou a úpravou kameniva, písků a štěrkopísků. Produktem jsou drtě, písky           

a štěrkopísky do betonových směsí. Základní kapitál společnosti byl celé pětileté období    

39,656 mil. Kč. Průměrný přepočet zaměstnanců v roce 2009 byl 382. V tomto roce firma 

vytěţila 738 140 m
3
 písků a štěrkopísků. Celkové výnosy společnosti v roce 2009 

byly1 253,4 mil. Kč a celkové náklady 1 110,6mil. Kč. Hospodářský výsledek v tomto 

roce byl ve výši 114,9mil. Kč. Základním nástrojem finanční analýzy jsou finanční 

poměrové ukazatelé, které udává následující tabulka č. 2.  

Kámen Zbraslav spol.s.r.o. 

poměrové ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009

ROA 0,15 0,17 0,2 0,18 0,14

ROE 0,26 0,27 0,27 0,25 0,17

ROS 0,08 0,11 0,15 0,13 0,1

Rentabilita výnosů 0,11 0,14 0,19 0,14 0,12

krytí zdrojů 0,26 0,32 0,4 0,38 0,41

okamžitá likvidita 0,48 0,71 0,29 0,25 0,96

pohotová likvidita 1,56 2,28 2,19 2,01 3,22

běžná likvidita 1,72 2,45 2,31 2,14 3,45

obrat zásob  55,82 53,36 56,82 46,5 37,76

doba obratu kr.závazků  (dny) 40,48 39,97 51,99 60,16 41,88

doba obratu pohled. (dny) 43,84 62,82 98,44 106,13 94,51

doba obratu zásob  (dny) 6,45 6,75 6,34 7,74 9,53

celková zadluženost 62,62 55,21 46,14 43,76 36,15

krytí stálých aktiv 0,49 0,66 0,81 0,91 1,12

míra zadluženosti 1,68 1,24 0,86 0,78 0,57

krytí DM dl.zdroji 1,08 1,22 1,23 1,21 1,45  

Tabulka č. 2: Poměrové ukazatele – Kámen Zbraslav, s.r.o (zdroj: vlastní výpočty, příloha č. 1) 
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4.2.1 Finanční poměrové ukazatelé  

Ukazatelé rentability. Rentabilita celkového kapitálu ROA měří výkonnost podniku. 

ROA měla vzrůstající trend od roku 2005 aţ do roku 2007. Nejvyšší hodnotu měla v roce 

2007. Od roku 2008 hodnota ukazatele začala klesat z důvodů poklesu zásob, materiálu      

a výrobků, také z důvodů poklesu pohledávek z obchodních vztahů a to v důsledku poklesu 

poptávky po stavebních materiálech. Rentabilita vlastního kapitálu ROE vzrůstala v letech 

2005 aţ 2007. Nejvyšší hodnota ukazatele byla v letech 2006 aţ 2007. Od roku 2008 

klesala. Nejniţší hodnotu měla v roce 2009. Nejvyšší hodnota ROS byla v roce 2007 a to 

0,15 a nejniţší v roce 2005 0,08. Nejvyšší hodnota rentability výnosů 0,19 byla v roce 

2007 a nejniţší v roce 2005 byla 0,11. Rentabilita trţeb je závislá na  obratu  zásob, který 

v roce 2007 byl nejvyšší. Ale v dalších letech 2008 a 2009 ziskovost podniku klesala. 

Nejlepší výnos a obrátku zásob měla  firma v roce 2007.    

 Ukazatelé likvidity. Běţná likvidita  má dle odborné literatury nejvýhodnější interval  1,5 

-2,5.[ 4 ]Běţná likvidita  měla vzrůstající tendenci od roku 2005 aţ do roku 2006. V roce 

2007  a 2008 klesala, ale stále byla v intervalu, který doporučuje literatura. V roce 2009 

tuto hranici  překročila a podnik začal být překapitalizovaný. U podniku nehrozí riziko 

platební neschopnosti, ale také čím vzrůstá tento ukazatel, tím se sniţuje výnosnost 

podniku. Pohotová likvidita má interval 1-1,5.[ 4 ] U tohoto ukazatele se doporučuje 

hodnota okolo 1, coţ je kritická hodnota. V roce 2005 hodnota ukazatele byla 1,56. V roce 

2006 měla vzrůstající tendenci aţ 2,28. Od roku 2007 aţ 2009 se tyto hodnoty velmi 

vzdalují kritické hodnotě 1. Podnik má v oběţných aktivech stále vysoký podíl zásob. 

V průběhu sledovaných let dle účetních výkazů podnik postupně sniţuje zásoby. Zásoby 

jsou nejméně likvidní oběţný majetek. Tato skutečnost  není pro podnik příznivá. Ukazatel 

okamţité likvidity má uspokojující hodnotu v intervalu 0,2-0,5. [ 4 ]  Jeho hodnotu určíme 

podílem nejlikvidnějších aktiv (hotovost na běţném účtu, cenné papíry, šeky)                     

a krátkodobých závazků. Čím je tento ukazatel vyšší, tím je podnik likvidnější. Ale 

krátkodobý finanční kapitál je nejméně výnosná forma aktiv. V roce 2005 aţ 2006 byla 

hodnota  vyšší neţ 0,5. V letech 2007 a 2008 se hodnota sniţovala a blíţila se doporučené 

hodnotě 0,2. V dalším roce měla hodnotu 0,96. Tento rozdíl lze odůvodnit zvýšením 

krátkodobého finančního majetku a to navýšením peněţních prostředků na účtu v bance      

a zároveň sníţením krátkodobých závazků z obchodních vztahů. 
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Ukazatelé aktivity. Obrat zásob  od roku 2005 do roku 2007 měl vyrovnanou tendenci. 

Doba obratu je v tomto období kolem 6-ti dnů. V roce 2008 se namísto zvyšování počtu 

obrátek nastalo sniţování a doba obratu se zvýšila na 7,74 dnů. Nejhorší pro tuto 

společnost byl rok 2009, kdy se sníţil obrat zásob na 37 obrátek za rok a doba obratu se 

prodlouţila na 9,53 dnů. Ukazatele doby obratu pohledávek a doby obratu závazků jsou 

velmi potřebné pro určení časového nesouladu od vzniku pohledávky do jejího inkasa a od 

vzniku závazku do jeho úhrady. Doba obratu závazků a pohledávek by měly být přibliţně 

stejné, aby došlo ke krytí závazků s platbami pohledávek. Tyto ukazatele jsou velmi 

rozdílné. Pohledávky jsou placeny celé pětileté období později neţ závazky. Platba 

pohledávek se zhoršuje jiţ od roku 2006 a stále má narůstající  tendenci.  Mohu se 

domnívat, ţe odběratelé neplatí své závazky včas v době splatnosti a stávají se dluţníky. 

Prodluţují dobu splatnosti a proto se doba inkasa pohledávek zvyšuje. Firma by se měla 

rozhodnout zda bude obchodovat s odběrateli, kteří nejsou schopni hradit své dluhy. Na 

druhé straně stejná situace by mohla být i u těchto partnerů, kterým také dluţí odběratelé 

za jejich sluţby či výrobky. 

 

Ukazatelé zadluţenosti. „ Celková zadluţenost je základním ukazatelem zadluţenosti. 

Doporučená hodnota, na kterou se odvolává řada autorů odborné literatury, se pohybuje 

mezi 30 – 60 %“. [ 4 ] Vypočtené hodnoty tohoto ukazatele ve společnosti Kámen 

Zbraslav se pohybují od 36 do 62 %, během sledovaného období má ukazatel celkové 

zadluţenosti klesající trend. Hodnota  ukazatele krytí stálých aktiv vlastním kapitálem nám 

ukazuje vývoj a výsledek poměru vlastního kapitálu na dlouhodobém majetku. Je-li tento 

ukazatel vyšší neţ 1, tak podnik pouţívá vlastní dlouhodobý kapitál i ke krytí oběţných 

krátkodobých aktiv. Vyšší hodnota znamená, ţe podnik preferuje finanční stabilitu neţ 

výnos. V pětiletém období od roku 2005 aţ 2009 má tento ukazatel vzrůstající tendenci, je 

zřejmé, ţe podnik v tomto období splácel úvěr na dlouhodobý majetek. U ukazatele míry 

zadluţenosti sledujeme jeho časový vývoj, podíl cizích zdrojů se v podniku sniţuje. 

Hodnota  posledního ukazatele krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji by se 

měla pohybovat kolem 1. Při  hodnotě niţší neţ 1 musí podnik část svého dlouhodobého 

majetku krýt krátkodobými zdroji a to by mohlo mít za následek riziko neschopnosti 

splácet své závazky. Kámen Zbraslav má tento ukazatel stabilní v rozmezí od 1,08 do  1,45 
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tzn., ţe hradí svůj dlouhodobý majetek dlouhodobými zdroji a drţí se zlatého pravidla 

financování.      

4.2.2 Vertikální analýza 
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Graf č. 5: Struktura aktiv – Kámen Zbraslav spol.s.r.o.( zdroj :vlastní výpočty, příloha č.11) 

 

Z grafu č. 5 je zřejmé, ţe dlouhodobý majetek dosáhl podílu na celkových aktivech aţ 80% 

a během pěti let se toto procento sniţovalo. V roce 2009 byl podíl dlouhodobého majetku 

pod 60%. Oběţná aktiva, na rozdíl od dlouhodobého majetku,  pravidelně stoupala. V roce 

2005  oběţná aktiva měla podíl na celkových aktivech 25% v roce 2009 přes 40%. Ostatní 

aktiva se významně nepodílela na struktuře celkových aktiv. 
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Graf č. 6: Struktura pasiv - Kámen Zbraslav spol.s.r.o.(zdroj :vlastní výpočty, příloha č.11) 

 

 

Z grafu č. 6 je zřejmé, ţe vlastní kapitál se podílel v roce 2005 na celkových pasivech 40%. 

Od roku 2006 rovnoměrně vzrůstal a v roce 2009 se jiţ podílel 65%.  Časový vývoj cizích 



Jitka Pospíšilová         Finanční analýza 

2011           

  

20 

zdrojů ve sledovaném období  má klesající tendenci. Firma splácí své závazky a podíl 

cizích zdrojů se sniţuje. 
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Graf č. 7: Vývoj VH a VK - Kámen Zbraslav spol.s.r.o. ( Výroční zprávy, příloha č. 7) 

 

 

Graf č.7 jsem zařadila do analýzy s důvodu porovnání vývoje výsledku  hospodaření          

a vlastního kapitálu. Z grafu je zřejmé, ţe po celé pětileté období byla firma 

zhodnocována. Společníkům se rovněţ kaţdoročně vyplácel podíl ze zisku.  

4.2.3 Kralickuv rychlý test  

Tabulka č. 3: Kralickuv test – Kámen Zbraslav spol.s.r.o.( zdroj vlastní výpočty, příloha č. 8) 

 

Metodou Kralickova rychlého testu jsem zjistila, ţe průměrná známka byla nejvíce 

ovlivněna ukazatelem ROA. V roce 2005 a 2009 tento ukazatel měl hodnotu 2. Celková 

známka za tyto roky byla 1,25. V letech 2006 aţ 2008 byla průměrná známka vynikající     

a to 1. Finanční zdraví v tomto podniku je tedy výborné. (viz tabulka č. 3) 

Kámen Zbraslav spol.s.r.o. 2005 2006 2007 2008 2009

R1 = kvóta vlastního kapitálu 37,29 44,7 53,79 56,07 63,63

R2 =doba splácení dluhu z CF 0,93 0,78 0,85 1,09 0,86

R3 = cash flow k tržbám 12,89 15,09 18,53 15,72 14,35

R4 = ROA 14,71 17,14 20,1 18,41 13,89

Hodnocení firmy 2005 2006 2007 2008 2009

R1 = kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 1

R2 =doba splácení dluhu z CF 1 1 1 1 1

R3 = cash flow k tržbám 1 1 1 1 1

R4 = ROA 2 1 1 1 2

1,25 1 1 1 1,25
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4.2.4 Bankrotní modely 

Zbraslav 2005 2006 2007 2008 2009 

IN05 1,1029 1,2734 1,4464 1,4014 1,3547 

ZT 0,6418 0,787 0,8201 0,7274 0,8142 

Tabulka č. 4: Bankrotní modely – Kámen Zbraslav spol.s.r.o.(zdroj: vlastní výpočty, příloha č. 5)  

 

Výpočtem indexu důvěryhodnosti jsem zjistila  ţe firma Kámen Zbraslav ve sledovaném 

období let 2005 a 2009 se nachází v šedé zóně. Pomocí Tafflerova bankrotní modelu jsem 

vypočetla hodnoty, které nám udávají, ţe firma má velmi malou pravděpodobnost 

bankrotu. (viz tabulka č. 4)  

 4.3 Zhodnocení firmy Holcim (Česko) a. s., člen koncernu. 

Společnost vyrábí a dodává drcené kamenivo, štěrk a písek do malty a asfaltových směsí, 

dále cement, beton a slinek včetně speciálních pojiv. Provozuje betonárky a cementárny. 

Základní kapitál společnosti byl celé sledované pětileté období 486, 297 mil. Kč. Průměrný 

počet zaměstnanců v roce 2009 byl 394. V tomto roce společnost vytěţila 759 347 m
3
 

štěrkopísků a písků. Celkové výnosy byly  2 376,1 mil. Kč a celkové náklady 2 1140 

mil.Kč. Hospodářský výsledek v roce 2009 byl ve výši 187,6 mil.Kč. Celý rok 2009 

probíhal ve společnosti v duchu obhájení pozice na trhu a získávání  nových zákazníků. 

Firma usilovala o posílení pozice stabilního a spolehlivého partnera pro zákazníky. 

Základním nástrojem finanční analýzy je výpočet poměrových ukazatelů, který udává 

následující  tabulka č. 5. 
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Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

poměrové ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009

ROA 0,18 0,18 0,16 0,13 0,1

ROE 0,25 0,24 0,44 0,36 0,23

ROS 0,17 0,17 0,15 0,1 0,09

Rentabilita výnosů 0,19 0,16 0,19 0,14 0,13

krytí zdrojů 0,42 0,45 0,31 0,19 0,19

okamžitá likvidita 0,03 0,06 0,01 0,06 0,03

pohotová likvidita 0,78 1,51 0,34 1,28 0,45

běžná likvidita 1,27 2,28 0,53 2,21 0,84

obrat zásob 11,62 12,68 13,06 9,67 8,99

doba obratu kr.závazků (dny) 62,69 36,66 146,51 40,08 104,79

doba obratu pohled.(dny)             47,1 52,92 48,19 48,92 44,79

doba obratu zásob (dny) 30,99 28,39 27,56 37,23 40,03

celková zadluženost 47,7 45,66 70,97 76,74 72,44

krytí stálých aktiv 0,63 0,71 0,34 0,3 0,35

míra zadluženosti 0,92 0,85 2,55 3,51 2,73

krytí dl.majetku dl.zdroji 1 1,11 0,8 0,98 0,91  

Tabulka č. 5: Poměrové ukazatele – Holcim (Česko) a.s.,(zdroj : vlastní výpočty, viz příloha č. 3) 

4.3.1 Finanční poměrové ukazatelé 

Ukazatele rentability. Rentabilita celkového kapitálu ROA, která měří výkonnost podniku 

v pětiletém období měla od roku 2006  klesající trend. Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

v roce 2005 mírně klesla, v roce 2007 měla nejvyšší hodnotu ve sledovaném období aţ 

0,44. V roce 2009 klesala aţ na hodnotu 0,23. V roce 2009 se sníţil výsledek hospodaření 

z důvodů zastavených nebo odloţených investic do soukromého sektoru nemovitostí           

a pomalejší veřejné investice do infrastruktury. Sníţila se poptávka po cementu a to se 

projevilo zejména v odbytu výrobků. Tento pokles vedl k propadu spotřeby cementu v ČR. 

Rentabilita trţeb ROS měla stejnou hodnotu v letech  2005 a 2006. Během let 2007 aţ 

2009 hodnota ROS klesala, ukazatel promítl sniţování obratu zásob a zvyšování doby 

obratu zásob. Ukazatel rentability celkových výnosů od roku 2008 do roku 2009 klesal. 

Ukazatele likvidity. Běţná likvidita dle odborné literatury má interval 1,5-2,5. [ 4 ]  V 

letech 2005 a 2006 byla hodnota ukazatele v tomto intervalu. V roce 2007 běţná likvidita 

prudce klesla na hodnotu 0,53. V tomto roce měla společnost velký problém se splácením 

svých závazků. V roce 2008 se znovu srovnala s doporučujícími hodnotami. Pohotová 

likvidita (1-2,5) v roce 2005 byla niţší neţ kritická hodnota 1. V letech 2006 a 2008 byla 
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v doporučeném intervalu. V letech 2007 a 2009 klesla pod kritickou hodnotu 1 a to 

z důvodů sníţení krátkodobých pohledávek a zvýšení krátkodobých závazků. Tato 

společnost, tak jako předešlá měla velký podíl zásob v oběţných aktivech. Zásoby jsou 

jedno z nejnelikvidnějších aktiv. Vysoký podíl zásob ke konci roku můţe mít souvislost 

s tím, ţe v zimě se v těţařských společnostech hromadily uskladněné zásoby, které podnik 

připravil na stavební práce, které probíhaly začátkem stavební sezóny, kdy byly příznivé  

klimatické podmínky. Okamţitá likvidita u této společnosti nevykazovala ani nejniţší 

interval 0,2. Krytí zdrojů je v letech 2005 a 2006 dostačující dosahovalo hodnoty 40 %. V 

letech 2007, 2008 a 2009  se hodnota sniţovala  z 31% na 19%. 

Ukazatele aktivity. Obrat zásob v letech 2005 a 2006 byl velmi malý. V letech 2008 a 2009 

byl obrat zásob ještě výrazně menší a to 9,67 a 8,99 obrátek zásob za rok. Doba obratu 

zásob, kdy se zásoby přeměnily na peněţní prostředky, měla od roku 2008 vzrůstající 

tendenci, tento vývoj byl velmi nepříznivý. Doba inkasa pohledávek ve sledovaném období 

kolísala, odběratelé spláceli své pohledávky  přibliţně do 50 dnů.  V roce 2007 vznikl 

opravdu velký rozdíl  v úhradě závazků a pohledávek. Firmě  mateřská společnost poskytla 

krátkodobý úvěr, který byl splatný jiţ v roce 2008. A tím vzrostly krátkodobé závazky       

a projevilo se vše na ukazateli doby obratu závazků. V roce 2009 se rozdíl mezi dobou 

obratu pohledávek a závazků změnil na tolik, ţe firma hradila své závazky později a to aţ 

po uhrazení pohledávek. Krátkodobě je výhodné, kdyţ dodavatelské úvěry financují 

pohledávky a zásoby. Dlouhodobě se firma můţe stát nedůvěryhodnou.  

 Ukazatele zadluţenosti. Celková zadluţenost firmy Holcim (Česko) měla v  pětiletém 

období vzrůstající trend. Firma se během tohoto období výrazně zadluţila, v roce 2008 jiţ 

celková zadluţenost byla 76%, v roce 2009 se tento ukazatel pomalu sniţoval. Firma 

splácela svůj dluh. Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem měl v celém 

sledovaném období hodnotu niţší neţ doporučená hodnota 1. Podnik dával přednost 

výnosu neţ finanční stabilitě. Dlouhodobý majetek, který podnik pouţíval k hlavní činnosti 

by měl být hrazen z větší části vlastním kapitálem, aby nebylo ohroţeno vlastní podnikání. 

Hodnota ukazatele míry zadluţenosti v období let 2005 a 2006  klesala. V letech 2007       

a 2008 společnost přijala krátkodobý bankovní úvěr, proto hodnota míry zadluţenosti 

vzrostla. Koncem roku 2009 ukazatel klesl, firma splácela tento úvěr. Hodnota ukazatele 

krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji se pohybovala kolem hodnoty 1. To 
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znamená, ţe podnik svůj dlouhodobý majetek kryl dlouhodobými zdroji, řídil se zlatým 

pravidlem financování.   

 

4.3.2 Vertikální analýza 

2005 2006 2007 2008 2009

0

20

40

60

80

100

Struktura aktiv

HOlcim (Česk) a.s., člen koncernu

Aktiva celkem

Dlouhodobý majetek

Oběžná aktiva

Ostatní aktiva

analyzované roky

h
o

d
n

o
ta

 v
 %

 

Graf č. 8: Struktura aktiv – Holcim (Česko) a.s. (zdroj: vlastní výpočty, příloha č.11) 

 

Z grafu č. 8 je zřejmé, ţe dlouhodobý majetek se podílel po dobu pěti let přibliţně 80% na 

celkových aktivech. Oběţná aktiva se podílela na celkových aktivech přibliţně 20%. 

Hodnota rovnoměrně klesala a stoupala ale nijak významně se neměnila. Ostatní aktiva 

neměla výrazný podíl na celkové struktuře aktiv. 
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Graf č. 9: Struktura pasiv - Holcim (Česko) a.s. (zdroj : vlastní výpočty, viz příloha č.11) 

 

 

Graf č. 9 vypovídá, ţe vlastní kapitál se podílel v roce 2005 a 2006 na celkových pasivech 

aţ 55-ti %. V roce 2007  podíl vlastních aktiv klesl přibliţně na 30% a v roce 2008 na 

25%. V roce 2009 podíl vlastního kapitálu mírně vzrostl. Podíl cizích zdrojů během let 
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2005 aţ 2008 vzrostl z 50% aţ na 75%. V roce 2009 podíl mírně klesl na 70%. Podíl 

ostatních pasiv je zanedbatelný. 
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Graf č. 10: Vývoj VH a VK - Holcim (Česko) a.s. (zdroj Výroční zpráva 2005-2009, příloha č. 7) 

  

 

Firma Holcim v letech 2005 a 2006 část svého zisku uloţila ve firmě a tím firmu 

zhodnocovala (viz graf č. 10). Od roku 2007 do roku 2008 klesal výsledek hospodaření. 

Firma i přesto vyplácela společníků dividendy a nezhodnocovala vlastní kapitál to mělo za 

následek, ţe  vlastní kapitál firmy od roku 2007 měl klesající trend.  

 

 

4.3.3 Kralickuv rychlý test 

Tabulka č. 6: Kralickuv test - Holcim (Česko) a.s., ( zdroj: vlastní výpočty, viz příloha č. 8)  

Holcim  (Česko) a.s., člen koncernu 2005 2006 2007 2008 2009

R1 = kvóta vlastního kapitálu 27,88 51,86 53,83 21,85 26,52

R2 =doba splácení dluhu z CF 2,74 2,12 1,82 3,95 4,42

R3 = cash flow k tržbám 26,75 26,35 26,46 18,54 20,7

R4 = ROA 15,82 18,44 18,08 12,69 10,22

Hodnocení firmy 2005 2006 2007 2008 2009

R1 = kvóta vlastního kapitálu 2 1 1 2 2

R2 =doba splácení dluhu z CF 1 1 1 2 2

R3 = cash flow k tržbám 1 1 1 1 1

R4 = ROA 1 1 1 2 3

1,25 1 1 1,75 2
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Vypočtené hodnoty pomocí Kralickova rychlého testu v tabulce č. 6 vykazovaly, ţe na 

zhoršení průměrné známky se v roce 2005 podílel ukazatel kvóty vlastního kapitálu a  to v 

letech 2005, 2008 a 2009, kdy dosahoval známky velmi dobře. V roce 2006 a 2007 měla 

firma výborné známky a těšila se vynikajícímu finančnímu zdraví. V roce 2008 ke 

zhoršené kvótě vlastního kapitálu, přibyla i zhoršená doba splácení dluhu z CF a ROA. 

Nejhorší průměrnou známku a to 2, měla firma v roce 2009. ROA se oproti předešlému 

roku zhoršila aţ na známku dobře. V roce 2009 se sníţil výsledek hospodaření z důvodů 

zastavených nebo odloţených investic do soukromého sektoru nemovitostí a pomalejší 

veřejné investice do infrastruktury. Sníţila se poptávka po cementu a to se projevilo 

zejména v odbytu výrobků. Tento pokles vedl k propadu spotřeby cementu v ČR .     

4.3.4 Bankrotní modely 

Holcim 2005 2006 2007 2008 2009 

IN05 1,4362 1,4819 1,2075 1,04 0,8942 

ZT 0,7048 1,0539 0,4195 0,6439 0,3354 

Tabulka č. 7: Bankrotní modely - Holcim (Česko) a.s., (zdroj: vlastní výpočty, viz příloha č.5) 

 

Hodnoty  Indexu důvěryhodnosti v tabulce č. 7  se pro firmu Holcim nacházely v letech 

2005 aţ 2008 v šedé zóně. Hodnota IN05 v roce 2009 přinesla firmě špatné výsledky. 

Firma měla váţné finanční problémy. Výpočtem Tafflerova bankrotního modelu ve 

sledovaném období od roku 2005 aţ 2008 jsem zjistila, ţe firma má malou 

pravděpodobnost bankrotu. Hodnoty ZT se oproti předchozím rokům zhoršily a  v roce 

2009 byla vypočtená hodnota jen 0,3354. 

 

4.4 Zhodnocení firmy Tarmac CZ a. s. 

Firma je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů těţeného a drceného kamene. 

Základní kapitál zůstal celé sledované období neměnný a to v hodnotě 1 502 mil. Kč. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2009 byl 214. Celkové výnosy v roce 

2009 byly 1 122,3 mil. Kč a celkové náklady 870,6 mil. Kč. Hospodářský výsledek 

v posledním analyzovaném roce byl 199,8 mil. Kč. Firma chce být nejprospěšnější 
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společností v oblasti stavebních materiálů a přitom svým zákazníkům nabízet nejlepší 

hodnoty a sluţby v rámci bezpečnosti pracovního prostředí a udrţitelného rozvoje. 

Základním nástrojem finanční analýzy jsou výpočty  finančních poměrových ukazatelů, 

které udává následující tabulka č. 8 . 

 

Tarmac CZ a.s.

poměrové ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009

ROA 0,1 0,13 0,14 0,11 0,11

ROE 0,1 0,13 0,15 0,13 0,11

ROS 0,13 0,17 0,2 0,17 0,19

Rentabilita výnosů 0,16 0,21 0,23 0,18 0,2

krytí zdrojů 0,69 0,74 0,87 0,82 0,79

okamžitá likvidita 2,41 2,61 1,96 1,32 3,05

pohotová likvidita 5,4 5,47 7,03 8,93 13,54

běžná likvidita 5,66 5,6 7,25 9,22 14,09

obrat zásob 26,54 48,34 32,8 30,11 18,62

doba obratu kr.závazků (dny) 52,07 57,28 50,92 41,34 34,72

doba obratu pohled.(dny) 155,77 164 258,42 314,4 363,94

doba obratu zásob (dny) 13,56 7,45 10,98 11,96 19,33

celková zadluženost 21,41 22,11 19,69 19,08 18,31

krytí stálých aktiv 1,65 1,82 2,12 2,3 2,59

míra zadluženosti 0,27 0,28 0,25 0,24 0,22

krytí dl.majetku dl.zdroji 1,92 2,11 2,42 2,65 3,02  

Tabulka č. 8: Poměrové ukazatele – Tarmac CZ a.s (zdroj: vlastní výpočty, viz příloha č. 2). 

4.4.1 Finanční poměrové ukazatelé  

Ukazatelé rentability. Rentabilita ROA a ROE měla během let 2005 aţ 2007 velmi 

podobné hodnoty ukazatelů. ROA klesla v letech 2008 a 2009 na hodnotu 0,11, z důvodů 

výrazného poklesu krátkodobého finančního majetku. Firma prodala krátkodobé cenné 

papíry a podíly. Dalším důvodem mohl být úbytek dlouhodobého majetku. Firma 

likvidovala movitý a nemovitý majetek provozovny Těškov, Libochovany a Děpoltovice. 

Rentabilita trţeb ROS mírně stoupala od roku 2005 aţ do roku 2007. V roce 2007 měla 

nejvyšší hodnotu ve sledovaném období a to 0,2. V roce 2008 jiţ měla hodnotu 0,17 a v 

roce 2009  hodnota ROS dosahovala 0,19. Ukazatel rentability výnosů od roku 2005 do 

roku 2007 také vzrůstal, nejvyšší hodnotu měl v roce 2007 a to 0, 23. V roce 2008 jeho 

hodnota klesla na hodnotu 0,18.  
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Ukazatelé zadluţenosti. Celková zadluţenost se pohybovala přibliţně kolem 20-ti %, coţ 

bylo pod doporučenou hodnotou. Pro podnik by bylo vhodné přijmout dlouhodobý úvěr, 

který by se pohyboval kolem 10-ti aţ 20-ti %. Ukazatel krytí stálých aktiv  ve sledovaných 

letech 2005 aţ 2009 měl vzrůstající trend a byl vyšší neţ hodnota 1. Podnik pouţíval 

vlastní kapitál  i na krytí oběţných aktiv, coţ  znamená, ţe podnik dával přednost finanční 

stabilitě před výnosem. Hodnota ukazatele míry zadluţenosti od roku 2006 klesala aţ do 

roku 2009. Ukazatel by byl velice důleţitý např. pro banku, při rozhodování o poskytnutí 

úvěru nebo půjčky. Tento ukazatel by mohl věřitelům napovědět, zda nebudou ohroţeny 

jejich nároky. Hodnota ukazatele krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji byla  

výrazně vyšší neţ doporučená hodnota 1. Podnik byl finančně stabilní. Dlouhodobými 

zdroji financoval část krátkodobého majetku.  

Ukazatelé likvidity. Hodnota ukazatele běţné likvidity byla vysoko nad doporučeným 

intervalem. Firma byla překapitalizovaná. Hodnota se od roku 2006 stále zvyšovala. 

Ukazatel pohotové likvidity byl také velmi nad doporučenými hodnotami i po odečtení 

zásob. Okamţitá likvidita se v letech 2005 a 2006 zvyšovala a byla jako ostatní ukazatele 

velmi vysoko nad hodnotou 0,5. V letech 2007 a 2008 se sníţila ale v roce 2009 se  zvýšila 

aţ na hodnotu 3,05. Z analýzy vyplynulo, ţe firma měla nadbytečné peněţní prostředky. 

Tyto prostředky lze pouţít na investice, na nákup cenných papírů, k podpoře výzkumu, 

podpoře prodeje výrobků, expanzi na další trhy. Přebytečné peněţní prostředky lze uloţit 

na termínované účty. Krytí zdrojů bylo nad 40-ti %. V roce 2009 aţ 79%.            

Ukazatelé aktivity. Zásoby v roce 2005 se obrátily 26,54 x za rok. Doba obratu byla  v 

tomto roce 13,56 dní. Od roku 2006 do roku 2009 doba obratu zásob měla vzrůstající 

trend. Doba obratu krátkodobých  pohledávek v celém pětiletém období vzrůstala, coţ není 

dobrý jev. Doba úhrady krátkodobých závazků se v tomto pětiletém období sniţovala. 

Doba  inkasa pohledávek se stále prodluţovala, dluţníci společnosti neplatili, proto podnik 

udrţoval vysoké hodnoty likvidních prostředků, aby byl schopen splácet své závazky. 

Obrátka zásob se sníţila v roce 2009 o polovinu v porovnání s rokem 2006.  



Jitka Pospíšilová         Finanční analýza 

2011           

  

29 

4.4.2 Vertikální analýza 
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Graf č. 11: Struktura aktiv – Tarmac CZ a.s. (zdroj: vlastní výpočty, viz příloha č.11) 

 

 

Podíl na dlouhodobého majetku k celkovým aktivům od roku 2005 do roku 2009 pomalu 

klesal z 50-ti % na 40%. Naproti tomu podíl oběţných aktiv v tomto pětiletém období 

rovnoměrně rostl od 50-ti % aţ na 65-ti %. V porovnání s ostatními podniky měla firma 

Tarmac nejmenší podíl cizích zdrojů, byla nejméně zadluţená. Ostatní aktiva nebyla tolik 

významná.( viz graf č. 11) 
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Graf č. 12: Struktura pasiv – Tarmac CZ a.s.( zdroj : vlastní výpočty, viz příloha č.11) 

 

Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech byl poměrně vyrovnaný a během 

sledovaných pěti let se výrazně neměnil. Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech se také 

v tomto pětiletém období výrazně nezměnil. Ostatní pasiva v tomto porovnání nebyla 

významná. ( viz graf č. 12) 
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Graf č 13: Vývoj VK a VK – Tarmac CZ a.s.( zdroj: výroční zpráva 2005-2009, viz příloha č. 7) 

 

 

Firma od roku 2005 do roku 2007 celý svůj zisk vloţila do firmy a tím zhodnotila svůj 

vlastní kapitál. V období let 2008 a 2009 vlastní kapitál nechávala na stejné výši                 

a přibliţně celý svůj zisk rozdělovala mezi akcionáře. (viz graf č. 13) 

 

4.4.3 Kralickuv rychlý test 

Tabulka č. 9: Kralickuv test - Tarmac CZ a.s (zdroj: vlastní výpočty, viz příloha č.8) 

 

Bonitní metodou Kralickova rychlého testu jsem zjistila, ţe nejvíce zhoršoval výslednou 

známku ukazatel ROA.  V letech 2005, 2008 a 2009 měl tento ukazatel hodnotu 3. V 

letech 2006 a 2007 měl hodnotu 2. Ale v celkovém důsledku vykazovala firma výborné 

finanční zdraví. (viz tabulka č. 9 )  

Tarmac CZ, a.s. 2005 2006 2007 2008 2009

R1 = kvóta vlastního kapitálu 78,59 77,89 80,31 80,92 81,69

R2 =doba splácení dluhu z CF 0,73 0,72 0,58 0,52 0,38

R3 = cash flow k tržbám 24,34 26,61 29,32 26,31 29,8

R4 = ROA 10,25 13,45 14,24 11,04 10,74

Hodnocení firmy 2005 2006 2007 2008 2009

R1 = kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 1

R2 =doba splácení dluhu z CF 1 1 1 1 1

R3 = cash flow k tržbám 1 1 1 1 1

R4 = ROA 3 2 2 3 3

1,5 1,25 1,25 1,5 1,5
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4.4.4 Bankrotní modely 

Tarmac 2005 2006 2007 2008 2009 

IN05 2,0567 2,0799 2,23 2,401 2,4357 

ZT 1,0959 1,155 1,2513 1,1542 1,2892 

Tabulka č. 10: Bankrotní modely - Tarmac CZ a.s(zdroj: vlastní výpočty, viz příloha č. 5) 

 

Index důvěryhodnosti pro firmu Tarmac CZ udával skvělé výsledky a firma se v celém 

pětiletém období těšila uspokojivé finanční situaci. Stejně tak Tafflerův bankrotní model 

udával, ţe u této firmy byla velmi malá pravděpodobnost bankrotu. ( viz tabulka č. 10)  

 

4.5 Zhodnocení firmy Severočeské pískovny a štěrkovny s. r. o. 

 Firma těţí a upravuje štěrky z loţiska nevyhrazeného nerostu Chbany. Má dominantní  

postavení mezi výrobci kameniva v severozápadních Čechách. Přírodní prané kamenivo, 

písky a štěrky dodává do betonárek a výrobcům betonových směsí. Základní kapitál firmy 

byl celé pětileté období  ve výši 45 mil. Kč.  V roce 2009 vytěţila se 14 zaměstnanci 

259 271 m
3 

 písků a štěrkopísků. V tomto roce byly celkové výnosy firmy 104,7 mil. Kč     

a celkové náklady 84,6 mil. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2009 byl 15,9 mil. Kč.  

Společnost byla nejmenší v porovnání s  analyzovanými firmami. Základním nástrojem 

finanční analýzy je výpočet finančních poměrových ukazatelů, který udává tabulka č. 11. 
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Severočeské pískovny a štěrkovny  a. s.

poměrové ukazatele 2005 2006 2007 2008 2009

ROA 0,05 0,24 0,24 0,16 0,21

ROE 0,03 0,25 0,25 0,18 0,23

ROS 0,02 0,17 0,17 0,12 0,16

Rentabilita výnosů 0,07 0,26 0,24 0,16 0,21

krytí zdrojů 0,16 0,64 0,64 0,41 0,58

okamžitá likvidita 0,04 0,18 0,36 0,14 0,06

pohotová likvidita 0,57 0,93 0,88 0,59 0,46

běžná likvidita 0,99 1,32 1,2 1,01 1,27

obrat zásob 6,17 10,85 10,9 6,5 3,98

doba obratu krátk.závazků (dny) 138,61 85,85 101,98 131,47 111,53

doba obratu pohled.(dny) 72,8 64,21 53,35 59,76 44,17

doba obratu zásob (dny) 58,34 33,19 33,02 55,41 90,55

celková zadluženost 52,27 35,58 33,3 38,41 33,81

krytí stálých aktiv 0,65 0,93 1,01 0,97 1,08

míra zadluženosti 1,1 0,55 0,5 0,62 0,51

krytí DM dl.zdroji 1,01 1,12 1,1 1,03 1,16
 

Tabulka č. 11: Poměrové ukazatele – Severočeské pískovny.s.r.o.( zdroj: vlastní výpočty, příloha č. 4) 

4.5.1 Finanční poměrové ukazatelé  

Ukazatelé rentability. Severočeské pískovny a štěrkovny byly v porovnání s ostatními 

společnostmi, firmou s nejmenším ziskem, trţbou, celkovými aktivy i vloţeným kapitálem. 

Nejniţší hodnoty sledovaných ukazatelů měla firma v roce 2005. V roce 2006 a 2007 měla 

nejvyšší hodnoty ukazatelů rentability s porovnáním s ostatními podniky. V roce 2008 

však ukazatelé klesly a v roce 2009 se jejich hodnoty začaly opět zvyšovat.   

Ukazatelé likvidity. Běţná likvidita v pětiletém období byla velmi vyrovnaná a  blíţila se k 

hodnotě 1. Pohotová likvidita byla niţší neţ jedna a stejně jako u ostatních společností 

bylo patrné, ţe v ostatních aktivech měla velký podíl zásob. Okamţitá likvidita v roce 2007 

dosahovala doporučených hodnot. V ostatních letech byla hodnota ukazatele velice nízká. 

Podnik vyuţíval své nejlikvidnější prostředky jinak neţ uloţením na běţném účtu, protoţe 

uchovávat peněţní prostředky je pro podnik velmi nevýhodné. Krytí zdrojů  s výjimkou 

roku 2005 bylo uspokojivé.  

Ukazatelé aktivity. Obrat zásob za rok byl velmi malý. V roce 2009 byla hodnota ukazatele 

nejmenší za celé sledované období a to  3, 98. Doba obratu zásob, kdy se zásoby promění 

na finanční prostředky byla v roce 2009 90,55 dní. Coţ byla nejhorší doba obratu ve 
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sledovaném období. Závazky firma platila aţ po obdrţení platby za pohledávky, coţ je 

velmi výhodné . 

Ukazatelé zadluţenosti. Celková zadluţenost v období let 2005 aţ 2007 klesala. V roce 

2008 si společnost vzala menší úvěr a další rok začala splácet a ukazatel klesl přibliţně na 

33%. V pětiletém období byla zadluţenost v doporučeném rozmezí 30 aţ 60 %. Krytí 

stálých aktiv v roce 2005 bylo niţší neţ 1. Od roku 2006 do roku 2009 se ukazatel 

pohyboval velmi blízko doporučené hodnotě. Míra  zadluţenosti v čase klesala, v roce 

2008 lehce stoupla a v roce 2009 měla opět klesající trend. Vyrovnaný ukazatel krytí 

dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji měl celé pětileté období  hodnotu okolo 1. 

4.5.2 Vertikální analýza 
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Graf č. 14: Struktura aktiv – Severočeské pískovny s.r.o.(zdroj: vlastní výpočty, příloha č.11) 

 

 

Dlouhodobý majetek se podílel na celkových aktivech v roce 2005 75-ti %. Od roku 2006 

se trvale tento podíl sniţoval. V roce 2009  se podílel přibliţně 60-ti %. Oběţná aktiva v 

tomto pětiletém období měla tendenci růstu. V roce 2009 se oběţná aktiva podílela 

přibliţně 40-ti %.( viz graf č. 14) 
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Graf č. 15: Struktura pasiv – Severočeské pískovny .s.r.o.(zdroj: vlastní výpočty, příloha č.11) 

 

 

Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech byl nejniţší v roce 2005 a to 50%. Od roku 

2006 aţ do roku 2009 kolísal  kolem 60-ti %. Cizí zdroje měly největší podíl v roce 2005    

a to 55%. V letech 2006 aţ 2009 kolísaly na hranici 45%. (viz graf č. 15) 
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Graf č. 16: Vývoj VH a VK – Severočeské pískovny s.r.o( zdroj : výroční zprávy, příloha č. 7) 

 

Vývoj vlastního kapitálu v letech 2005 aţ 2007 měl vzrůstající trend. Firma nerozdělila 

zisk a zhodnotila vlastní kapitál. V roce 2007 část zisku rozdělila mezi společníky. 

Hodnota vlastního  kapitálu v roce 2008 klesla, ale v roce 2009 se vrátila na podobnou 

hodnotu jako v  roce 2007. ( viz graf č.16) 
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4.5.3 Bankrotní modely 

Severočeské  2005 2006 2007 2008 2009 

IN05 0,7506 1,7737 1,7709 1,4088 1,6791 

ZT 0,2473 0,6823 0,651 0,5039 0,6187 

Tabulka č. 12: Bankrotní modely - Severočeské pískovny .s.r.o. ( zdroj : vlastní výpočty, příloha č. 5) 

 

Výpočtem Indexu důvěryhodnosti pro firmu Severočeské pískovny jsem zjistila, ţe v roce 

2005 a 2008 se firma nacházela v šedé zóně. Zatímco v letech 2006, 2007 a 2009 se těšila 

velmi uspokojivé finanční situaci. Hodnoty Tafflerova bankrotního modelu byly téţ  

příznivé a firma měla malou pravděpodobnost bankrotu.( viz tabulka č. 12) 

4.5.4 Kralickuv rychlý test 
Severočeské pískovny a štěrkovny, s.r.o. 2005 2006 2007 2008 2009

R1 = kvóta vlastního kapitálu 47,73 64,42 66,6 61,68 66,19

R2 =doba splácení dluhu z CP 6,05 1,28 1,3 2,22 1,49

R3 = cash flow k tržbám 12,6 24,35 22,28 16,7 21,17

R4 = ROA 5,19 24,44 23,54 15,89 20,8

Hodnocení firmy 2005 2006 2007 2008 2009

R1 = kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 1

R2 =doba splácení dluhu z CP 3 1 1 1 1

R3 = cash flow k tržbám 1 1 1 1 1

R4 = ROA 4 1 1 1 1

2,25 1 1 1 1  

Tabulka č.  13: Kralickuv test - Severočeské pískovny s.r.o.( zdroj : vlastní výpočty, příloha č. 8) 

 

Pomocí bonitního modelu Kralickova rychlého testu jsem zjistila, ţe firma měla nejhorší 

známku velmi dobrou v roce 2005. Od roku 2006 do roku 2009 se těšila výbornému 

finančnímu zdraví a to bylo zhodnoceno známkou 1. I přesto, ţe firma neměla vysoké 

zisky a nedisponovala tak velkým vlastním kapitálem jako ostatní firmy, měla nejlepší 

výsledky v tomto období.   ( viz tabulka č. 13)  

4.6 Spider analýza 

Spider analýza vychází z hodnot poměrových ukazatelů. Konstrukce spider grafu je 

zaloţena na výpočtu oborových nebo odvětvových hodnot vybraných ukazatelů. Ze Spider 

grafu je snadné vyčíst, v kterém kvadrantu  se analyzovaná společnost odchyluje od 

oborového průměru. Zda je hodnota ukazatelů nadprůměrná nebo podprůměrná vzhledem 

k průměru v oboru. Za kaţdé období ve sledovaném odvětví spider graf zobrazuje finanční 
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situaci sledovaného podniku. Konkrétní hodnoty jsou procentuelně vyjádřeny. Čím vyšší 

hodnota tím je lepší finanční situace ve sledovaném podniku.   

 

Spider analýza v roce 2005 

Spider graf rok 2005
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Graf č.17: Spider graf – rok 2005 ( zdroj : vlastní výpočty, přílohy č. 9 a č. 10) 

 

Kámen Zbraslav spol.s.r.o.  

Oblast kvadrantu A (rentabilita).Ukazatel rentability celkových aktiv ROA se nacházel na 

hranici oborového průměru. Rentabilita ROE byla mírně nad oborovým průměrem. Firma 

zvýšila vlastní jmění a z důvodu hospodárnosti převzala dceřiné společností ALAS Morava 

s.r.o. a KABET Morava s.r.o. Provedla technické zhodnocení betonárky Paskov a lomu 

Zbraslav. Modernizovala čističku odpadních vod. Ostatní ukazatelé v tomto kvadrantu byly 

podprůměrné. Oblast kvadrantu B (likvidita).Ukazatel krytí zdrojů byl pod průměrem 

odvětví. Ostatní ukazatelé likvidity byly v tomto kvadrantu mírně nad oborovým 

průměrem. Oblast kvadrantu C (struktura kapitálu). Ukazatel celkové zadluţenosti  byl 

mírně nad oborovým průměrem. Ukazatel krytí stálých aktiv byl pod oborovým průměrem. 

Ukazatel míry zadluţenosti se nacházel  nad oborovým průměrem. Firma čerpá úvěr od 

Ţivnostenské banky a RaiffeisenlandesBank. Ukazatel krytí dlouhodobého majetku 

dlouhodobými zdroji byl na hranici odvětvového průměru. Oblast kvadrantu D ( aktivita ). 

Ukazatelé aktivity byly nadprůměrné oproti odvětví. Hodnoty ukazatelů byly nejlepší ve 
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sledovaném roce. Kámen Zbraslav měl nejlepší ukazatele aktivity oproti analyzovaným 

firmám.  

Tarmac CZ a.s. 

Oblast kvadrantu A (rentabilita). Ukazatelé ROA a ROE byly podprůměrné oproti odvětví. 

Firma provedla rekonstrukci nových skládek v Košťálově. Koupila lom Bystřec 

v Pardubickém kraji. V polovině roku 2006 byla dosavadní technologie plně 

rekonstruována a dále byla zakoupena mobilní dvoustupňová linka, aby mohla firma 

pruţněji reagovat na poptávku. Ostatní ukazatelé v oblasti tohoto kvadrantu byly na hranici 

oborového průměru. Oblast kvadrantu B (likvidita). Firma vykazovala nadprůměrné 

hodnoty ukazatelů likvidity oproti odvětví. Hodnoty těchto ukazatelů  měla nejlepší ve 

srovnání se sledovanými firmami.  Oblast kvadrantu C (struktura kapitálu). Ukazatelé 

celkové zadluţenosti a míry zadluţenosti měla firma v roce 2005 podprůměrné oproti 

odvětví. Hodnoty ukazatelů krytí dlouhodobého majetku a stálých aktiv byly v tomto roce 

nadprůměrné. Oblast kvadrantu D (aktivita). Ukazatel obratu pohledávek byl podprůměrný 

oproti průměru v odvětví. Firma obdrţela inkaso pohledávek nejpozději v porovnání se 

sledovanými firmami. Ostatní ukazatelé v tomto kvadrantu byly nadprůměrné. 

 

Holcim ( Česko) a.s., člen koncernu  

Oblast kvadrantu A (rentabilita).Ukazatelé v oblasti tohoto kvadrantu byly mírně nad 

oborovým průměrem. Oblast kvadrantu B ( likvidita).V oblasti kvadrantu byly hodnoty 

likvidity na hranici oborového průměru nebo byly velmi podprůměrné. Přibliţovaly se 

středu kruţnice, to poukazuje na velmi špatnou finanční situaci v podniku. Oblast 

kvadrantu C ( struktura kapitálu). Hodnoty ukazatelů v tomto kvadrantu byly velmi blízko 

u hranice oborového průměru. Oblast kvadrantu D ( aktivita). Ukazatelé doby obratu 

pohledávek a závazků byly nadprůměrné a  navzájem velmi  vyrovnané. Ukazatelé obratu 

a doby obratu zásob byly pod průměrem odvětví. 

 

Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

Oblast kvadrantu A, B a D. Firma měla podprůměrné hodnoty ukazatelů oproti odvětví. 

Oblast kvadrantu C ( struktura kapitálu). Hodnoty ukazatelů celkové zadluţenosti a míry 

zadluţenosti byly nad průměrem odvětví. Firma pořídila stroje, násypku s podavačem, 

čelisťový a kuţelový drtič, vertikální pumpu. Z důvodů rostoucí vzdálenosti těţby a úpravy 
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zavedla středisko dopravy, kde se zachycuje materiál mezi násypkou a vstupem do 

úpravárenské linky. Ukazatel krytí stálých aktiv byl pod úrovní oborového průměru. 

Ukazatel podílu vlastních a cizích zdrojů byl na hranici průměru v odvětví. ( viz graf č. 17) 

 

Spider analýza v roce 2006 
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Graf č. 18: Spider graf – rok 2006 ( zdroj : vlastní výpočty přílohy č. 9 a č.10) 

 

Kámen Zbraslav spol.s.r.o.  

Oblast kvadrantu A. Hodnoty ukazatelů v kvadrantu A v porovnání s oborovým průměrem 

byly obdobné jako v roce 2005. Nezaznamenala jsem změnu ani vývoj v porovnání 

s předešlým rokem. Oblast kvadrantu B. Hodnota ukazatelů se v tomto roce výrazně 

nezměnila. Oblast kvadrantu C.  Míra zadluţenosti byla na stelné úrovni v porovnání 

s rokem 2005. Firma vyuţila úvěry na vybudování technologické linky v pískovně 

Ledčice. Firma sama poskytla několika firmám půjčku s vlastních peněţních prostředků. 

Oblast kvadrantu D.  V oblasti aktivity nebyly ţádné výrazné změny oproti roku 2005. 

 Tarmac CZ a.s. 

Oblast kvadrantu  B, C, D. Hodnoty v těchto kvadrantech byly ve srovnání s oborovým 

průměrem podobné jako v roce 2005. Oblast kvadrantu A (rentabilita). Hodnoty ukazatelů 

ROA a ROE byly stejně jako v roce 2005 a to  podprůměrné. Ukazatel ROS se zhoršil        
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a vykazoval podprůměrnou hodnotu oproti odvětví. Ukazatel rentability výnosů byl mírně 

nad průměrem odvětví a dosáhl mírného zlepšení ve srovnání s rokem 2005.   

 

Holcim ( Česko) a.s., člen koncernu  

Oblast kvadrantu A ( rentabilita). Ukazatelé rentability vykazovaly v roce 2006 zhoršení. 

Ukazatel ROA  a rentabilita výnosů byla  na hranici oborového průměru. Ukazatel ROS se 

zhoršil a propadnul se pod průměr aţ ke středu kruţnice. Ukazatel ROE byl v tomto roce 

nadprůměrný. Oblast kvadrantu B ( likvidita). Ukazatel běţné likvidity byl mírně nad 

odvětvovým průměrem, došlo k mírnému zlepšení oproti roku 2005. Hodnota ukazatele 

pohotové likvidity vzrostla nad hranici oborového průměru. Ostatní ukazatelé v tomto 

kvadrantu vykazovaly podobné hodnoty jako v předešlém roce. Oblast kvadrantu C 

(struktura kapitálu). Ukazatelé v tomto kvadrantu vykazovaly obdobné hodnoty jako v roce 

2005. Oblast kvadrantu D ( aktivita). Ukazatelé zůstaly obdobné jako v roce 2005. Jen se 

sníţila  doba obratu závazků a firma hradí své závazky rychleji neţ v minulém roce 2005. 

Stále je tento ukazatel nadprůměrný. 

 

Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

Oblast kvadrantu A (rentabilita). Ukazatel ROS byl stále podprůměrný. Ostatní hodnoty 

ukazatelů rentability se oproti roku 2005 velmi zlepšily.  V roce 2006 byly nad hranicí 

oborového průměru. Oblast kvadrantu B ( likvidita). Hodnota ukazatele krytí cizích zdrojů 

byla nad oborovým průměrem. Firmě se dařilo vymáhat pohledávky z obchodních vztahů. 

Ostatní hodnoty ukazatelů v tomto kvadrantu byly podprůměrné. Oblast kvadrantu C 

(struktura kapitálu). Hodnoty ukazatelů tohoto kvadrantu se nacházely na hranici 

oborového průměru. Hodnoty zadluţenosti se oproti předešlému roku zlepšily, v roce 2005 

byly nad hranicí průměru. Firma prodala automobil a dva dopravníky. Dále prodala 

vibrační prosévací stroj. Dle hodnoty ukazatelů firma splatila své dluhy. Oblast kvadrantu 

D ( aktivita). Hodnoty ukazatelů doby obratu pohledávek a závazků byly nad průměrem 

odvětví a tyto hodnoty se zlepšily oproti roku 2005. Ukazatele obratu a doby obratu zásob 

byly podprůměrné a vykazovaly obdobné hodnoty jako v roce 2005. ( viz graf č. 18) 
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Spider analýza v roce 2007 

Spider graf rok 2007
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Graf č.19: Spider graf – rok 2007 ( zdroj : vlastní výpočty, přílohy č.9 a č. 10) 

 

Tarmac CZ a.s. (viz graf č.19) 

Oblast kvadrantu A. Hodnota ukazatele ROS (rentabilita trţeb) se zlepšila oproti roku 

2006, hodnoty se nacházely blízko hranice oborového průměru. Zlepšila se díky stabilní    

a vysoké poptávce po kamenivu dané velkou aktivitou ve stavebním průmyslu. Všechny 

ostatní ukazatele jsou obdobné jako v roce 2006 a nedošlo zde k ţádným vývojovým 

změnám. Oblast kvadrantu B. Hodnota ukazatelů byla obdobná jako v roce 2006. Oblast 

kvadrantu C. Ukazatelé v těchto  kvadrantech  mírně vzrostly ale stále jsou vysoko nad 

průměrem odvětví. Firma prodala provozovnu Vlastějovice, likvidovala provozovnu 

Ratiboř a Pšovany.  Firma nakupila nové nakladače, rekonstruovala výrobní linky v lomu 

Smrčí a Chrabce. Provedla výměnu drtiče a rekonstrukci odsávání prachu v lomu 

Děpoltovice. Oblast kvadrantu D. Ukazatel obratu zásob vzrostl oproti roku 2006.              

U ostatních ukazatelů aktivity nedošlo k ţádným výrazným změnám. 

Holcim (Česko) člen koncernu. 

Oblast kvadrantu A. Hodnota ukazatele rentability trţeb ROS byla výrazně vyšší 

s porovnání s rokem 2006. Vynikající situace ve stavebnictví, růst české ekonomiky           
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a příznivé klimatické podmínky ovlivnily hodnotu tohoto ukazatele. Firma prodala velký 

objem cementu a mohla si dovolit i navýšení cen tohoto produktu. Ostatní ukazatelé 

rentability byly beze změn oproti oborovému průměru. Oblast kvadrantu B. Hodnota 

ukazatelů  klesla aţ ke středu kruţnice. Společnost byla velmi aktivní a své volné peněţní 

prostředky vkládala do investic. Zahájila např. těţbu štěrkopísku v dobývacím prostoru 

Smiřice, sloučila se s společností C.B s.r.o. a Happy-Mix Beton s.r.o. Oblast kvadrantu C. 

Míra zadluţenost vzrostla. Firma v tomto roce instalovala do cementárny Prachovice 

rotační pec, která umoţnila vyšší energetické zhodnocení  alternativních paliv. Firma bude 

v budoucnu vyuţívat  paliva z odpadových surovin (např.vyřazené pneumatiky), aby 

ušetřila na nákladech za energie. Zakoupila mobilní betonárku, která umoţnila dodávat 

beton přímo u díla náročných průmyslových staveb. Financování společnosti bylo rovněţ  

zajištěno dlouhodobou půjčkou od mateřské společnosti. Ostatní ukazatele bez výrazných 

změn. Oblast kvadrantu D. Ukazatele v tomto kvadrantu vykazovaly velké zlepšení, doba 

inkasa pohledávek se sníţila, nadprůměrné hodnoty z roku 2006 se v roce 2007 dostaly aţ 

pod hranici průměru v rámci odvětví.  

Kámen Zbraslav spol.s.r.o.  

Oblast kvadrantu A. Ukazatel rentability celkových aktiv ROA mírně vzrostl. Firma 

odkoupila lom Bělice a divizi firmy Pioneer. Zařadila do majetku strojní a dopravní 

zařízení, dále zahušťovač na pískovně Ledčice. Ukazatel rentability trţeb ROS se zlepšil 

oproti roku 2006, jeho hodnoty byly na hranici  oborového průměru. Ukazatel rentability 

výnosnosti také mírně vzrostl. Oblast kvadrantu B. Ukazatel krytí zdrojů  mírně vzrostl       

a byl na hranici oborového průměru. Ukazatel okamţité likvidity byl rovněţ na této 

hranici. Ukazatel pohotové a běţné likvidity měl podobnou hodnotu jako v roce 2006. 

Oblast kvadrantu C. Ukazatelé zadluţenosti se oproti roku zlepšily a klesly na hranici 

průměru. Firma splatila úvěr a znovu čerpá nový úvěr od UniCreditbank. Oblast kvadrantu 

D. Ukazatelé aktivity se výrazně nezměnily v porovnání s rokem 2006. 

Severočeské štěrkovny a pískovny s.r.o. 

Oblast kvadrantu A. Stejně jako u ostatních společností vzrostla rentabilita trţeb ROS. 

Ostatní ukazatele bez výrazných změn. Oblast kvadrantu B. V roce 2007 se výrazně 

zlepšila hodnota ukazatele okamţité likvidity a dosáhla na hranici oborového průměru. 

Ostatní ukazatelé byly přibliţně stejné jako v roce 2006. Oblast kvadrantu C. Ukazatelé 
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zadluţenosti byly bez výrazných změn, hodnoty byly na hranici oborového průměru. 

Oblast kvadrantu D. Ukazatelé aktivity byly podobné v porovnání s rokem 2006. Jen doba 

obratu pohledávek se výrazně zlepšila a ocitla se nad průměrem odvětví. (viz graf č. 20) 

 

Spider analýza v roce 2008 
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Graf č. 20: Spider graf – rok 2008 ( zdroj : vlastní výpočty, přílohy č.9 a č 10) 

 

Tarmac CZ a.s.  

Kvadrant A. Hodnota ukazatele rentability trţeb ROS vzrostla a byla nad hranicí 

oborového průměru. Prodej vytěţeného a zpracovaného kameniva vzrostl díky expanzi 

stavebního průmyslu v roce 2007, dokončovaly se rozpracované zakázky. Ale jiţ se 

likvidoval movitý a nemovitý majetek na provozovně Těškov, Libochovany a Děpoltovice.   

Ostatní ukazatelé rentability byly bez velkých změn v porovnání s rokem 2007. Oblast 

kvadrantu B, C a D. Hodnoty ukazatelů v těchto kvadrantech zůstávají beze změn 

v porovnáním s rokem 2007. Jen doba obratu  krátkodobých závazků se zlepšila oproti 

odvětví. 

Kámen Zbraslav spol.s.r.o.  

Oblast kvadrantu A. Ukazatel rentability celkových aktiv ROA se oproti roku 2008 

nezměnil. Firma nakoupila podíl firmy SIMAL s.r.o. a prodala firmu TEROBET a.s. 
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Hodnoty ostatních ukazatelů rentability se výrazně nezměnila v porovnání s rokem 2007. 

Oblast kvadrantu B. Hodnota ukazatele okamţité likvidity vzrostla oproti hodnotě v roce 

2007. Ostatní ukazatelé byly stále nad hranicí oborového průměru. Oblast kvadrantu C a D. 

Hodnoty ukazatelů v těchto kvadrantech zůstávaly na podobné úrovni jako v roce 2007. 

Holcim (Česko) člen koncernu. 

Kvadrant A. Ukazatel rentability ROA a rentabilita výnosů byly obdobné jako v roce 2007. 

Hodnota ukazatele rentability vlastního kapitálu ROE byla nad průměrem odvětví, došlo ke 

zlepšení oproti roku 2007. Společnost se sloučila se společností TRANSPLUS (Česko) 

s.r.o. Dále proběhla rekonstrukce betonárky ve Ţďáru nad Sázavou a modernizace 

betonárky Litomyšl. Rentabilita trţeb ROS se mírně zhoršila a hodnota byla mírně pod 

hranicí oborového průměru. V prodeji cementu byl trh stabilní, avšak příznivý vývoj 

stavební výroby a cementu byl ovlivněn provozními potíţemi v závodě Prachovice. 

Nedostatečné zásoby začátkem roku 2008 přinutily společnost nakupovat cement, aby 

zabezpečila dodávky odběratelům. Během roku došlo ke stagnaci trhu a ke konci roku 

k poklesu spotřeby cementu v ČR.  Kvadrant B. Ukazatel krytí cizích zdrojů se nacházel na 

stejné úrovni jako v roce 2007. Ke zlepšení došlo u ukazatele okamţité likvidity, ale jeho 

hodnota se stále nacházela pod oborovým průměrem. Výrazně se zlepšila pohotová 

likvidita, jejichţ hodnota byla nadprůměrná. Kvadrant C. Hodnoty ukazatelů zadluţenosti 

zůstaly na podobné úrovni jako v roce 2007. Kvadrant D. Hodnota ukazatelů doby obratu 

závazků a pohledávek výrazně vzrostla a byla vysoko nad oborovým průměrem. Ostatní 

ukazatelé se výrazně nezměnily. 

Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

Oblast kvadrantu A, B C a D. Hodnoty ukazatelů v roce 2008 zůstaly na stejné úrovni jako 

v roce 2007. Nezaznamenala jsem ţádné významné změny.  
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Spider analýza v roce 2009 

Spider graf rok 2009
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Graf č. 21: Spider graf – rok 2009 ( zdroj : vlastní výpočty, viz přílohy č. 9 a č.10) 

 

Tarmac CZ a.s. (viz graf č. 21)      

Kvadrant A, B, C a D. Vypočtené hodnoty ukazatelů v oblast grafu se výrazně   nezměnily 

v porovnání s rokem 2008.  Firma Tarmac CZ, a.s. se dlouhodobě připravovala na fúzi se 

společností EUROVIA kamenolomy s. r. o., proto drţela volné finanční prostředky, na 

náklady spojené se sloučením firmy a na výplatu dividend pro akcionáře.  

Kámen Zbraslav 

Kvadrant A, B, C a D. Dosaţené hodnoty ukazatelů se nezměnily v porovnání s oborovým  

průměrem, byly vcelku totoţné s dosaţenými hodnotami v  roce 2008. 

Holcim (Česko) a.s., člen holdingu 

Kvadrant A. Hodnoty ukazatelů rentability za rok 2009 byly v porovnání s hodnotami 

v roce 2008 podobné. V tomto roce se ve společnosti projevila ekonomická krize. Projevila 

se zhoršením odbytu produktů a to cementu a betonu. V zájmu udrţení produktivity firma 

sníţila počet zaměstnanců v provozovně Čeperka a zajistila přechod na jednu směnu. 

Kvadrant B. Ukazatelé pohotové a běţné likvidity klesly pod oborový průměr. Ostatní 

ukazatelé v tomto kvadrantu byly beze změny. 
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Severočeské pískovny a štěrkovny  

Kvadrant A. Ukazatelé rentability v oblasti kvadrantu A dosáhly v roce 2009 nejlepších 

výsledků. Tyto hodnoty vzrostly nad hranici oborového průměru. Oblast rentability byla 

nejlepší v porovnání se sledovanými podniky. Oblast kvadrantu B, C a D. Hodnoty 

ukazatelů v těchto kvadrantech jsou obdobné jako v roce 2008. Hodnota ukazatele obratu 

pohledávek byla sice také nadprůměrná jako v roce 2008 ale výrazně vzrostla.                 

 

Ze Spider analýzy vyplývá, ţe rok 2007 byl pro sledované společnosti nejvýnosnější. 

Pomocí Spider grafu jsem téţ zjistila, ţe firma Tarmac CZ a.s. měla nadprůměrnou 

hodnotu ukazatelů likvidity. V rozvaze jsem zjistila, ţe oběţné aktiva firmy ve 

sledovaných letech obsahovaly krátkodobou pohledávku k mateřské společnosti Anglo 

American plc. Firma u této společnosti uloţila volné peněţní prostředky. Pro podniky by 

nebylo výnosné drţet své peněţní prostředky na účtě. Výhodné je přebytek peněţních 

prostředků investovat, aby podniku přinesly výnos. Některé analyzované společnosti 

investovaly během let do nákupu lomů, do modernizace své výrobní technologie, ale také 

do technologie, která jim umoţnila sníţit náklady například za odběr energie. Dále 

společnosti vyuţívaly finančních půjček v rámci své skupiny, tím ušetřily náklady spojené 

s bankovními úvěry a půjčkami. Severočeské pískovny s. r. o. se ve sledovaných letech 

vyvíjely velmi dobře. Zpočátku v roce 2005 měly hodnoty většiny sledovaných ukazatelů 

podprůměrné. Jen celková zadluţenost v tomto roce byla nadprůměrná. Během 

sledovaných let firma splatila své dluhy. Také v porovnání hodnoty rentability ostatních 

firem měly Severočeské pískovny a štěrkovny s. r.o. nejlepší výsledky v roce 2009.   

4.7 Kralickuv rychlý test 

V tomto testu jsou vybrány čtyři ukazatele a dle jejich výsledných hodnot jsou podniku 

přidělovány body. Ukazatel kvóty vlastního kapitálu hodnotí finanční sílu firmy. Další 

ukazatel doba spláceni s CF ukazuje za jakou dobu je podnik schopen splatit své dluhy. 

Poslední dva ukazatelé vypovídají o celkové výdělečné schopnosti podniku. V této kapitole 

jsem porovnala hodnoty Kralickova rychlého testu jednotlivých podniků. Vypočítala jsem 
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aritmetický průměr přidělených bodů a tento průměr pouţila jako průměr za odvětví. 

Nakonec jsem  porovnala sledované  podniky.  

(Tabulka č. 14) 

 

 
Hodnocení firem 2005 2006 2007 2008 2009

Severočeské pískovny a štěrkovny, s.r.o. 

R1 = kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 1

R2 =doba splácení dluhu z CF 3 1 1 1 1

R3 = cash flow k tržbám 1 1 1 1 1

R4 = ROA 4 1 1 1 1

2,25 1 1 1 1

Tarmac CZ, a.s.

R1 = kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 1

R2 =doba splácení dluhu z CF 1 1 1 1 1

R3 = cash flow k tržbám 1 1 1 1 1

R4 = ROA 3 2 2 3 3

1,5 1,25 1,25 1,5 1,5

Kámen Zbraslav spol.s.r.o.

R1 = kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 1

R2 =doba splácení dluhu z CF 1 1 1 1 1

R3 = cash flow k tržbám 1 1 1 1 1

R4 = ROA 2 1 1 1 2

1,25 1 1 1 1,25

Holcim  (Česko) a.s., člen koncernu

R1 = kvóta vlastního kapitálu 2 1 1 2 2

R2 =doba splácení dluhu z CF 1 1 1 2 2

R3 = cash flow k tržbám 1 1 1 1 1

R4 = ROA 1 1 1 2 3

1,25 1 1 1,75 2

Průměr za odvětví 2005 2006 2007 2008 2009

R1 = kvóta vlastního kapitálu 1,25 1 1 1,25 1,25

R2 =doba splácení dluhu z CF 1,5 1 1 1,25 1,25

R3 = cash flow k tržbám 1 1 1 1 1

R4 = ROA 2,5 1,25 1,25 1,75 2,25

1,56 1,06 1,06 1,31 1,44
 

Tabulka č. 14: Kralickuv test – průměr za odvětví ( zdroj : vlastní výpočty)  

 

Rok 2005 nebyl pro sledované firmy rokem nejlepším. Severočeské pískovny byly pod 

průměrem odvětví. Tarmac se ocitl přesně na hranici oborového průměru. Holcim              

a Zbraslav měly známku 1,25, to jim přineslo nejlepší finanční zdraví v rámci odvětví. 

Známku nejvíce ovlivnil ukazatel ROA, který vypovídal o celkové výdělečné schopnosti 

podniku. Rok 2006 přinesl firmám Kámen Zbraslav, Severočeské pískovny a Holcim 
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vynikající finanční zdraví, které bylo hodnocenou známkou výbornou. Firma Tarmac byla 

pod průměrem v rámci odvětví. Známku opět ovlivnil ukazatel ROA. V roce 2007 zůstaly 

hodnoty známek stejné jako v roce 2006. V roce 2008 se zhoršila firma Tarmac, která 

spadla pod průměr za odvětví se známkou 1,5. Firma Holcim měla známku rovněţ horší 

neţ je průměr odvětví a to 1,75. Severočeské pískovny a Kámen Zbraslav měly vynikající 

známku a finanční zdraví v těchto firmách bylo výborné. Rok 2009 byl rokem nejlepším 

pro firmu Severočeské pískovny. Firma Holcim a Tarmac spadly pod průměr za odvětví. 

Kámen Zbraslav měla v tomto roce známku 1,25. Pro analyzované firmy byly hodnoty 

Kralickova testu výborné i navzdory ekonomické krizi v letech 2008 a 2009, kdy se 

hodnoty mírně zhoršily. Pomocí dobré podnikové strategie firem byl zhodnocen vloţený 

kapitál majitelů, který jim přinesl očekávaný zisk k jejich spokojenosti.  

 

5. ZÁVĚR 
 

Ve své práci jsem provedla finanční analýzu čtyř společností, které se zabývají těţbou 

písku a štěrkopísku. Vybrala jsem pětileté období od roku 2005 do roku 2009. Pouţila jsem 

metody finanční analýzy, které byly vymezeny v teoretické části. Firmy jsem také 

zhodnotila podle bonitních a bankrotních modelů. Pro mezipodnikové srovnání jsem 

pouţila Spider analýzu a Kralickuv rychlý test. Pomocí finanční analýzy poměrových 

ukazatelů jsem zjistila dílčí informace o rentabilitě, likviditě, aktivitě a zadluţenosti 

podniků.  Pouţitím bonitních a bankrotních modelů jsem tyto částečné informace 

sjednotila do jediného výsledku o finanční situaci ve společnostech. Spider analýzou jsem  

porovnala vybrané společnosti s oborovým průměrem. V kaţdém roce sledovaného období 

jsem vytvořila spider graf, který zobrazil, kde se společnosti odchylovaly od oborového 

průměru. Zjistila jsem, ţe u kaţdé firmy měly některé ukazatele horší a některé lepší 

sledovanou hodnotu. Záleţí jakou strategii si firmy určují. Zda dávaly přednost finanční 

stabilitě před výnosem.  

Zjistila jsem, ţe nejlepší období pro těţařské firmy byl rok 2006 a 2007. Z obchodního 

hlediska byly tyto roky velmi úspěšné, pomohla k tomu stabilní poptávka po kamenivu       

a dále vynikající výkonnost české ekonomiky zejména ve stavebnictví. K rychlému růstu 

poptávky přispěly i velmi mírné klimatické podmínky, které umoţnily plnou stavební 

činnost. Tyto výsledky ovlivnil vzrůst investic do průmyslových center, obytných zón, 
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rekonstrukcí a výstavby dopravní infrastruktury.  V roce 2008 v době ekonomické krize se 

výsledek hospodaření ještě tolik nepropadl, protoţe firmy zpracovávaly  zakázky               

z minulých let.  

Rok 2009 byl nejkritičtější u větších firem. Zhoršila se bonita a to firmě Kámen Zbraslav 

s.r.o., Holcim (Česko) a.s., člen koncernu a Tarmac CZ a.s. Nejvíce se propad projevil na 

ukazateli ROA. V roce 2009 se situace v českém stavitelství začala zhoršovat díky 

ekonomické krizi. Tato zhoršená situace ovlivnila právě těţařské firmy, které dodávají 

stavební materiál. Hlavní  důvod byl pokles poptávky po drceném kamenivu. Ve firmách 

se začaly zvyšovat zásoby vytěţeného a zpracovaného kameniva a hotových výrobků. Na 

zhoršeném výsledku hospodaření, se projevil hlubší propad celého odvětví. V dopravním 

stavitelství se téměř zastavily práce na přípravě budoucích staveb. Propad se projevil 

zejména z důvodů omezení financování veřejných a soukromých investic do dopravní 

infrastruktury.  

V dalších letech  2010 a 2011 nepřinesl stabilizaci ani mírný růst a očekává se hluboký       

a dlouhý útlum. Stavební výroba se na českém trhu bude dále sniţovat, podle Českého 

statistického úřadu v roce 2010 aţ o 7,8%. Tyto nepříznivé podmínky se mohou projevit 

vlnou bankrotů firem, propouštěním zaměstnanců, mizejícími pracovními místy, hrozí 

platební neschopnost malých a středních podniků. Firmy mohou krizi překonat 

krátkodobými úvěry nebo reorganizací s cílem sníţit náklady. Z nedostatku zakázek, také 

mohou zlevnit své produkty, mohou přijmout zakázku s nulovou marţí. V nejlepším 

případě mohou investovat do inovací a přestavby výrobních závodů, výrobních prostor       

a nové technologie a přečkat krizové období. Rizikem do budoucnosti je i deficit veřejného 

rozpočtu a snaha investorů odcházet do východních zemí, kde jsou niţší mzdové náklady.      

Myslím si, ţe těţařské firmy zhoršenou situaci překlenou, protoţe jejich produkty hrají 

velkou roli ve stavebnictví  a udrţí si silnou pozici na českém trhu.   
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