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Anotace 

Předložená bakalářské práce je zaměřena na finanční analýzu. Cílem je zhodnotit 

ekonomickou situaci konkrétního podniku v období let 2006 – 2009 prostřednictvím 

vybraných finančních poměrových ukazatelů. Ve druhé kapitole je prezentována 

charakteristika podniku a jeho činnost. Další část se věnuje teoretickým východiskům, 

která slouží jako podklad k části praktické, ta se zabývá vývojem rentability, aktivity a 

likvidity v dané společnosti. Následně jsou získané ekonomické výsledky zhodnoceny a 

jsou navrhnuta případná doporučení na jejich zlepšení. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, rentabilita, aktivita, likvidita 

 

 

 

Summary 

This bachelor's thesis is focused on financial analysis. The aim is evaluate the 

economic situation at a particular company in the period 2006 – 2009 through selected 

financial ratios. The second charter presents characteristics of the company and its 

activities. The theoretical part of the thesis subserve as the basis for the practical part, 

whitch deals with the development of profitability, aktivity and liquidity in the enterprise. 

Afterwards the gained economic results are reviewed and devised eventual recommends 

for their improvement. 

 

Keywords: financial analysis, financial ratios, profitability, aktivity, liquidity 
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1 ÚVOD 

Všechna podniková rozhodnutí se projevují na finanční situaci podniku. K tomu 

aby byla firma na konkurenčním trhu ekonomicky úspěšná, se při svém hospodaření bez 

rozboru finanční situace neobejde, proto by měla v rámci finanční analýzy sledovat 

důležité finanční ukazatele. Finanční analýza podává informace o finančních poměrových 

ukazatelích a na základě toho nám umožňuje hodnotit, jak se firma vyvíjela až do 

současnosti a dělat správná rozhodnutí ve finančním řízení a to taková, která povedou ke 

zlepšení finančního zdraví podniku. 

 Finanční zdraví podniku posuzujeme na základě schopnosti podniku udržet si 

vlastní existenci a schopnost produkovat efekty pro vlastníky ve formě co nejlepších 

hospodářských výsledků. Jde tedy o schopnost podniku udržet si dynamickou rovnováhu, a 

to jak ve vztahu k měnícím se podmínkám a požadavkům vnějšího prostředí, tak ve vztahu 

k rozhodujícím zájmovým skupinám, které se na chodu podniku podílejí. [2] 

Finanční analýza je schopna odhalit slabá místa a problémové oblasti ve finančním 

hospodaření, včetně příčin těchto stavů. Podstatné pak je, jak tyto informace využijí řídící 

pracovníci, aby zefektivnili činnosti podniku a přispěli tak k jeho rozvoji. Výsledky 

analýzy hospodaření jsou důležité nejen pro manažery společnosti k řízení podniku ale i 

pro jeho okolí. Banky potřebují znát finanční situaci podniku především při žádosti o úvěr. 

Vlastníci a společníci očekávají zhodnocení svých vložených prostředků. Velký význam 

má finanční analýza i pro obchodní partnery, investory a zaměstnance. 

Každý podnikatel či manažer by měl být schopen použít nástroje finanční analýzy, 

aby mohl zpětně vyhodnotit svá rozhodnutí, odhadnout budoucí vývoj a včas reagovat na 

indikace blížících se nebezpečí. [2] Protože ekonomické prostředí se neustále mění a 

manažeři musí na základě těchto změn dělat různá finanční rozhodnutí, měla by být 

finanční analýza prováděna průběžně a podrobně vyhodnocována nejméně jednou ročně. 

Důležitým nástrojem a základem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové ukazatele a 

těmi se v této práci zabývám. V bakalářské práci interpretuji finanční analýzu společnosti 

Metrostav, a.s. pomocí ukazatelů rentability, aktivity a likvidity. 
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

2.1 Základní údaje 

Obchodní firma:  Metrostav a.s. 

Právní forma:   akciová společnost 

Identifikační číslo:  00014915 

Sídlo společnosti:  Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 

Základní kapitál:  790 667 000 Kč 

Datum zápisu:   23. 05. 1991 

Soud:    Městský soud v Praze 

Spisová značka:  B 758 

2.2 Představení společnosti 

Metrostav a.s. je stavební společnost univerzálního zaměření, jejíž aktivity je 

možné sledovat na celém území naší republiky, na Slovensku i v zahraničí a dnes patří k 

největším stavebním společnostem v České republice. 

Společnost má obchodní zastoupení v několika evropských zemích a to 

v Bělorusku, Bulharsku, Finsku, Chorvatsku, na Islandu, v Maďarsku, Německu a Polsku.   

Je členem nadnárodní skupiny DDM Group sdružující DOAS a.s. Bratislava, 

Doprastav a.s. Bratislava, Metrostav a.s. Praha a jejich dceřiné společnosti. DDM Group je 

jedním z nejvýznamnějších seskupení stavebních firem na českém a slovenském trhu. 

 
Obrázek č. 1: Zjednodušené organizační schéma DDM Group 

Zdroj: [7] 

 

2.3 Obor podnikání 

Firma podniká především v těchto oborech: občanské stavby, bytová výstavba, 

průmyslová výstavba, dopravní stavby, metro, podzemní stavby, inženýrské stavby 
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(vodohospodářské stavby, místní a dálková vedení), ostatní inženýrské stavby (demolice, 

sanace, rekultivace, zemní práce a úpravy území), developerské projekty. 

Metrostav a.s. je váženým partnerem a respektovaným 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. [9] 

2.4 Vedení společnosti 

Představenstvo: 

• Ing. Jiří Bělohlav - předseda, prezident společnosti, prokurista 

• Ing. Zdeněk Šinovský- místopředseda, prokurista 

ostatní členové: 

• Ing. Ivan Šesták 

• Ing. Ján Dudáš 

• Ing. Daniel Knotek  

• Ing. Dušan Mráz  

• Ing. Pavel Pilát- generální ředitel  

• Ing. František Kočí 

Dozorčí rada: 

• Ing. Jindřich Hess - předseda 

• Ing. Viliam Turanský – místopředseda 

ostatní členové: 

• Ing. Viktor Karel 

• Pavel Meyer  

• Ing. František Potisk 

• Ing. Jiří Karnet 

Výbor pro audit: 

• Ing. Miroslav Pánek - předseda, ekonomický ředitel 

• Ing. Jiří Karnet - člen 

• Ing. Tomáš Brumovský – člen 
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2.5 Organizační struktura 

 

Obrázek č. 2: Schéma organizační struktury Metrostav a.s. k 7. 1. 2011 
Zdroj: [6] 

2.6 Vlastnická struktura 

Kapitál: 

jmění: základní 

vklad: 790 666 800 Kč 

splaceno: 100% 

akcie:  počet 7 906 668 

 hodnota jedné akcie 100 Kč 

 kmenové akcie 

 akcie na jméno 

 podoba akcií je v zaknihované podobě 

Struktura akcionářů: 

Akcionáři Počet akcií (ks) Podíl na základním kapitálu 
DDM Group a.s. 4 057 825 51,32% 
DOAS SK, a.s. 1 832 407 23,18% 
DOAS CZ a.s. 1 344 134 17,00% 
Ostatní právnické osoby tuzemské 724 0,01% 
Ostatní právnické osoby zahraniční 108 895 1,38% 
Fyzické osoby tuzemské 521 374 6,59% 
Fyzické osoby zahraniční 41 309 0,52% 
Celkem 7 906 668 100% 

Tabulka č. 1: Struktura akcionář společnosti Metrostav a.s. k 31. 12. 2010 

Zdroj: [6] 
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2.7 Historie společnosti 

Od 31. 12. 1990 je Metrostav a.s. právním nástupcem stejnojmenného národního 

podniku Metrostav Praha, který vznikl v roce 1971. Původně byl založen k vybudování 

pražského metra, a však za dobu svého působení prodělal Metrostav a.s. proměnu od 

specializované firmy ke stavební společnosti univerzálního zaměření.  

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

jakosti dle ISO 9001 na generální dodávku staveb, jenž uděluje BVQI se sídlem 

v Londýně. Může se ucházet o významné armádní zakázky a realizovat investiční záměry 

jiných bezpečnostních složek ČR i zemí NATO, neboť mu byl udělen certifikát Národního 

bezpečnostního úřadu. [6] 

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

vstupem majoritního vlastníka - společnosti Doprastav Bratislava. [6] 

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. [6] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Předmět a účel finanční analýzy 

 Finanční analýza je metoda, která poměřuje údaje získané ze základních účetních 

výkazů navzájem mezi sebou a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Na jejím základě 

je možné dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření, majetkové a finanční situaci 

podniku. Výsledky můžeme využít pro řízení, správná rozhodnutí a učinění různých 

opatření. [3] 

3.2 Uživatelé finanční analýzy 

 Finanční analýza má mnoho uživatelů, kteří její výsledy potřebují z mnoha různých 

účelů. Podle toho, kdo finanční analýzu používá, můžeme její uživatele rozdělit do dvou 

základních skupin: 

• Interní uživatelé – manažeři, zaměstnanci 

• Externí uživatelé – investoři, obchodní partneři, konkurenti, banky a jiní věřitelé, 

stát a jeho orgány 

Manažeři 

 Výsledky finanční analýzy slouží manažerům jako podklady pro dlouhodobé, ale 

také operativní finanční řízení podniku. Pokud manažer zná dobře finanční situaci svého 

podniku, může se lépe a správně rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při 

rozdělování disponibilního zisku, při zajišťování optimální kapitálové struktury apod. 

Zaměstnanci 

 Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě podniku. Dobrá finanční a hospodářská situace podniku je pro ně příznivá, neboť 

dbají na zachování svých pracovních míst. Rovněž je tato situace muže motivovat k lepším 

výkonům, s cílem dosáhnout lepších mzdových podmínek. 
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Investoři 

Investoři si prostřednictvím finanční analýzy ověřují, zda jsou jejich investované 

prostředky patřičně zhodnocovány a využívány. Tyto finanční informace využívají 

investoři z důvodu investičního a kontrolního. Investiční hledisko představuje získání 

dostatečného množství informací pro rozhodování o případných investicích v daném 

podniku. Z hlediska kontrolního se investoři zajímají o stabilitu a likviditu podniku a také 

o to, zda podnik dosahuje dlouhodobé ziskovosti. 

Obchodní partneři 

 Dodavatelé (obchodní věřitelé) se zaměřují především na to, zda podnik bude 

schopen hradit splatné závazky, jde jim především o krátkodobou prosperitu. U 

dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu, trvalé 

obchodní kontakty s cílem zajistit svůj odbyt u perspektivního zákazníka. [3] 

 Odběratelé (zákazníci) mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména při 

dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě finančních potíží, případně bankrotu 

dodavatele, neměli potíže s vlastním zajištěním výroby. Potřebují mít také jistotu, že 

dodavatelský podnik bude schopen dostát svým závazkům. [3] 

Konkurenti 

Zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví, aby je 

mohli porovnat s jejich výsledky hospodaření. Jde především o údaje týkající se rentability 

nebo cenové politiky. Povinnost podniku není informace poskytnout, ale silná konkurence 

na trhu muže podniky, které odmítají zpřístupnit informace o svém finančním stavu, 

znevýhodnit. 

Banky a jiní věřitelé 

Potřebují znát o finančním stavu potencionálního klienta co nejvíce informací, a to 

z důvodu správného rozhodnutí o tom, zda daný úvěr poskytnout či nikoliv, v jaké výši a 

za jakých podmínek. Před poskytnutím úvěru posuzuje banka bonitu podniku, která se 

provádí analýzou jeho finančního hospodaření. Investoři patří k primárním uživatelům 
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finančních informací. Může se jednat o silné institucionální investory či fyzické osoby s 

výrazně omezenými finančními možnostmi. 

Stát a jeho orgány 

Věnují velkou pozornost účetním a finančním informacím jednotlivých podniků. 

Pomocí těchto údajů stát provádí kontrolu podniků se státní majetkovou účastí a 

kontroluje, zda podniky plní své daňové povinnosti. Státní orgány dále využívají informace 

o podnicích i pro různá statistická šetření, rozdělování finančních výpomocí (dotace, 

subvence, garance úvěrů) a získávání přehledu o finančním stavu podniků se státní 

zakázkou. 

3.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Údaje pro finanční analýzu lze čerpat z různých informačních zdrojů, které lze 

rozdělit do následujících oblastí: 

• Finanční informace zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, burzovní informace, 

zprávy vývoji měnových relací a úrokových měr. 

• Kvantifikovatelné nefinanční informace obsahují firemní statistiky produkce, 

odbytu, zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby, interní směrnice. 

• Nekvantifikovatelné informace představují zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů firem, komentáře manažerů, odborného tisku, nezávislá 

hodnocení a prognózy. 

 Hlavní účetní výkazy, které se nejvíce uplatňují ve finanční analýze, jsou finanční 

účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, výroční zpráva a příloha 

k účetní závěrce). 

Rozvaha 

 Hlavním účetním výkazem je rozvaha, která zachycuje formou bilance jednotlivé 

položky aktiv (majetek podniku) a pasiv (zdroje jeho krytí) k určitému datu, ve většině 

případů se jedná o poslední den účetního období. Základní bilanční pravidlo rozvahy říká, 

že aktiva se musí rovnat pasivům. 
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 Aktiva se dělí z pohledu jejich funkce a doby návratnosti v reprodukčním cyklu 

podniku. Aktiva se tedy člení na stálá aktiva a oběžná aktiva. Pasiva se dělí z pohledu 

vlastnictví zdrojů. Lze je tedy rozdělit na vlastní kapitál a cizí zdroje. 

Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz zisku a ztráty podává přehled o hospodaření podniku a výsledku, který 

podnik za určité období dosáhl. Zachycuje pohyb peněz. Podává přehled o nákladech, které 

firma vynaložila při uskutečňování své podnikatelské činnosti a o výnosech, které podnik 

získal během určitého období za prodej svých výrobků a služeb. Náklady a výnosy jsou 

rozděleny do jednotlivých podnikatelských aktivit, kterými jsou provozní, finanční a 

mimořádné činnosti. 

Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků 

Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků neboli výkaz cash flow nám 

poskytuje přehled o peněžních tocích podniku. Zachycuje změny peněžních prostředku 

(příjmů a výdajů) k určitému okamžiku a je vhodný pro posouzení platební schopnosti 

podniku (likvidity).  

Tento výkaz můžeme rozdělit podle činnosti podniku na tri základní části: 

− Cash flow z provozní činnosti  

− Cash flow z investiční činnosti 

− Cash flow z finanční činnosti 

Příloha 

Příloha k účetním výkazům obsahuje informace,  které  ve výkazu zisku a ztráty ani 

v rozvaze nelze najít a je nedílnou součástí účetní závěrky. Přispívá k objasnění 

významných skutečností pro externí uživatele účetní závěrky. Příloha k účetním výkazům 

by měla obsahovat obecné údaje o podniku, informace o používaných účetních metodách, 

způsobu oceňování, obecných účetních zásadách a dále doplňující údaje k účetním 

výkazům, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. 
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3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatelé jsou základním metodickým nástrojem, který je finanční 

analýzou používán. Analýza poměrových ukazatelů nám umožňuje rychlý přehled o 

finanční situaci podniku. Jsou ve formě číselného vztahu, ve kterém jsou uvedeny 

finančně-účetní informace. Poměrový ukazatel se vypočítává jako poměr jedné položky 

(skupiny položek) k jiné položce (skupině položek), jedná se o absolutní hodnoty, uvedené 

v účetních výkazech. Při této analýze tedy vycházíme výhradně z údajů zjištěných ze 

základních účetních výkazů tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow.  

Členění poměrových ukazatelů: 

 
Obrázek č. 3: Schéma členění poměrových ukazatelů z hlediska výkazů, ze kterých je primárně čerpáno 

Zdroj: [3] 

Při členění, které znázorňuje obrázek č. 3 je každá skupina zaměřena na jeden 

z hlavních účetních dokladů. Ukazatelé struktury majetku a kapitálu vycházejí z rozvahy a 

sledují vázanost zdrojů financování v různých položkách majetku (tj. ukazatele likvidity) a 

kapitálovou strukturu firmy (tj. ukazatele zadluženosti). Ukazatelé tvorby výsledku 

hospodaření se vztahují k položkám výkazu zisku a ztráty a zkoumají strukturu nákladů a 

výnosů a strukturu výsledku hospodaření. Ukazatelé na bázi peněžních toků se zabývají 

pohybem finančních prostředků a základem je výkaz o tvorbě a použití peněžních 

prostředků.  

Hlavní a nejobvyklejší způsob členění poměrových ukazatelů do skupin vidíme na 

obrázku č. 4. 
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Obrázek č. 4: Schéma členění poměrových ukazatelů z hlediska zaměření poměrových ukazatelů 

Zdroj: [3] 

To jaké vybereme ukazatele je podřízeno tomu, co chceme finanční analýzou zjistit, 

na základě toho se setkáváme s utříděním ukazatelů do výše uvedených skupin, přičemž 

každá skupina měří určitou stánku finančního stavu podniku. 

Dále se budeme podrobněji věnovat ukazatelům rentability, ukazatelům likvidity a 

ukazatelům aktivity jelikož jejich bližší zkoumání je předmětem práce.  

3.4.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita (též výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. [3] 

Je významnou složkou rozhodovacího procesu. Vzhledem k tomu, že finanční 

prostředky jsou omezeny, je propočet rentability důležitý ve většině dlouhodobých 

rozhodnutí, bereme v úvahu, jaký ekonomický přínos mělo nebo mít bude vynaložení 

určité částky prostředků na určitý účel. 

Ukazatele se liší dle použitého kapitálu a druhu zisku. V českém účetnictví 

používáme pojem výsledek hospodaření, který vyčteme z výkazu zisku a ztráty. 

Rozeznáváme 4 kategorie zisku: 

• EBDIT (Earnings Before Depreciation, Interest and Taxes) – zisk před odečtením, 

odpisů, úroků a daní 
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• EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - zisk před odečtením úroků a daní = 

provozní HV 

• EBT (Earnings Before Taxes) - zisk před zdaněním = HV za účetní období před 

zdaněním 

• EAT (Earnings After Taxes) - zisk po zdanění = HV za účetní období 

Rentabilita celkového kapitálu – ROA (Return on Assets) 

 Rentabilita celkového kapitálu je považována za základní měřítko výnosnosti 

neboli finanční výkonnosti. Dává do poměru zisk s celkovými aktivy vloženými do 

podnikání, přičemž se nebere v úvahu, ze kterých zdrojů jsou financovány. 

]       (1) 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) 

 Rentabilita vlastního kapitálu měří, jak efektivně jsou zhodnoceny prostředky 

vložené do podnikání akcionáři či vlastníky. Důležité také je, zda je využíván dostatečně 

intenzivně a jestli výnosnost kapitálu odpovídá velikosti rizika dané investice. 

        (2) 

Rentability celkově investovaného kapitálu – ROCE (Return on Capital Employed) 

 Tento ukazatel se často využívá pro srovnání podniků mezi sebou. Vstupují do něj 

dlouhodobé dluhy, takže zhodnocuje, jak využívá společnost k dosažení zisku aktiva 

financována vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. 

    (3) 

Rentability tržeb – ROS (Return on Sales) 

 Vyjadřuje, jak velkého zisku podnik dosáhne z 1 Kč tržeb jinak také řečeno 

schopnost vytvářet zisk při určité úrovni tržeb. 

        (4) 
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Rentability nákladů – ROC (Return on Costs) 

 Rentabilita nákladů je doplňující ukazatel k rentabilitě tržeb. Vyjadřuje, jak vysoké 

procento nákladů je obsaženo v 1 Kč tržeb. Čím je ukazatel nižší tím hospodárněji podnik 

řídí své náklady, protože 1Kč tržeb dokázal vyprodukovat s menšími náklady. 

       (5) 

3.4.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita vypovídá o tom do jaké míry je podnik schopen přeměnit svá aktiva ve 

finanční prostředky, kterými může uhradit své závazky. Na základě likvidity je podnik 

připraven uhradit své krátkodobé závazky při jejich splatnosti a to včas a v plné výši.  

Celková likvidita (Current ratio) – likvidita 3. Stupně 

 Tento ukazatel zjišťuje, do jaké míry jsou krátkodobé závazky podniku kryty 

oběžnými aktivy. Doporučená hodnota běžné likvidity je 1,5 až 2,5. 

      (6) 

Pohotová likvidita (Quick ratio) – likvidita 2. Stupně 

 Ukazatel pohotové likvidity zohledňuje při výpočtu strukturu oběžných aktiv, 

protože jejich jednotlivé složky nejsou stejně likvidní. Při výpočtu jsou oběžná aktiva 

očištěna o zásoby, je vhodné také vyřadit případné nedobytné pohledávky. Měří, jak je 

podnik schopen vypořádat se se svými závazky aniž by musel prodat zásoby. Za optimální 

hodnoty pohotové likvidity se považuje interval 1 – 1,5. 

      (7) 

Okamžitá (peněžní) likvidita (Cash ratio) – likvidita 1. Stupně 

Je to nejpřísnější ukazatel likvidity, který hodnotí schopnost podniku splatit své 

krátkodobé závazky finančním majetkem a to právě proto, že jsou nejlikvidnější složkou 

oběžných aktiv. Minimální doporučená hodnota je 0,2, ale některé zdroje uvádí, že 

optimální hodnoty jsou v rozmezí 0,9 – 1,1. 



Markéta Fodorová: Posouzení vývoje ekonomické situace vybraného podniku 

2011              14

     (8) 

3.4.3 Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity zjišťujeme, jak dlouho jsou vázány jednotlivé složky 

kapitálu v různých formách aktiv a pasiv. 

Jejich rozborem můžeme zjistit počet obrátek nebo dobu obratu různých druhů 

aktiv či pasiv. 

• Počet obrátek – u obratovosti neboli obratu, říká, kolikrát se majetek obrátí za 

určitý časový interval (za rok), snahou je zvyšovat počet obrátek 

• Doba obratu – doba, po kterou je majetek vázán v určité jiné formě, tato doba by 

měla být co nejkratší. 

Obrat celkových aktiv  

 Jedná se komplexní ukazatel, který měří efektivitu využívání celkových aktiv. Říká, 

kolikrát za rok se celková aktiva obrátí do tržeb. Je možné konstatovat, že obrat celkových 

aktiv by měl minimálně dosahovat hodnoty 1.  

       (9) 

Obrat DHM 

 Znázorňuje, s jakou intenzitou podnik využívá svůj dlouhodobý hmotný majetek 

(např. budovy, stroje, zařízení) a jak se DHM podílí na tvorbě zisku, tedy kolik korun tržeb 

je vyprodukováno za 1 Kč tržeb. 

       (10) 

Obratovost zásob 

 Kolikrát za rok se zásoba přemění v ostatní oběžná aktiva. Udává se v počtu 

obrátek za rok.  

        (11) 
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Doba obratu zásob 

Zjišťujeme, jak dlouho je kapitál vázán ve formě zásob. Zkracování doby obratu 

zásob je výhodné, protože vede ke zvýšení zisku a to tím způsobem, že pro dosažení stejné 

výše zisku potřebujeme méně kapitálu.   

      (12) 

Obratovost pohledávek 

 Udává se v počtu obrátek za rok. Je měřítkem, jak rychle jsou pohledávky 

přeměněny v peněžní prostředky respektive, jak rychle jsou podniku placeny faktury.  

      (13) 

Doba obratu pohledávek 

Vyjadřuje počet dní, po které trvá odběrateli, než splatí podniku jeho pohledávky. 

    (14) 

Obratovost krátkodobých závazků 

 Tento ukazatel lze charakterizovat, jako rychlost získání finančních prostředků pro 

úhradu svých krátkodobých závazků. 

         (15) 

Doba obratu (úhrady) krátkodobých závazků 

 Výpočtem doby obratu krátkodobých závazků zjistíme, jak dlouhá doba uplyne od 

vzniku závazku až po jeho uhrazení. 

 (16) 
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4 ANALÝZA EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ FIRMY 

V této praktické části se zabývám rozborem finanční situace společnosti Metrostav, 

a.s. prostřednictvím analýzy poměrových ukazatelů. 

4.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrovými ukazateli je zaměřena na ukazatele rentability, likvidity a 

aktivity. Tato finanční analýza je zpracována pro roky 2006 - 2009. Zde uvedené hodnoty 

vychází z dat, které byly získány z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

4.1.1 Analýza rentability 

 Rentabilita, resp. výnosnost, je ukazatel, který v sobě poměřuje zisk s jinými 

veličinami a to pro zhodnocení schopnosti podniku produkovat zisk a tím zhodnotit 

vložený kapitál.  

Obecně můžeme říci, že čím vyšší jsou hodnoty rentability, tím vyšší je výnosnost 

konkrétní položky (jmenovatel zlomku) a z hlediska finanční situace je to pro podnik lepší. 

V následující tabulce č. 2 vidíme hodnoty rentability v letech 2006 – 2009. Následně je 

vývoj jednotlivých ukazatelů graficky znázorněn v grafech. 

 

Ukazatel [%] Použitý vzorec 2006 2007 2008 2009 
ROA (1) 7,72 5,78 5,23 4,46 
ROE (2) 29,33 20,91 17,42 13,97 
ROCE (3) 24,79 14,92 12,56 13,56 
ROS (4) 4,99 3,71 3,56 3,24 
ROC (5) 5,22 3,96 3,76 3,47 

Tabulka č. 2: Hodnoty ukazatelů rentability ve společnosti Metrostav, a.s. 

Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 

Rentabilita celkového kapitálu – ROA 

 Tento ukazatel vyjadřuje, jak byl zhodnocen celkový kapitál, který byl do podniku 

vložen a jaký význam má pro celkovou efektivitu podniku rentabilita celkových aktiv. 

V grafu č. 1 vidíme, že rentabilita celkového kapitálu klesá, to je způsobeno 

snižováním zisku (EAT). Největší pokles byl zaznamenán mezi lety 2006 a 2007, kdy EAT 
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klesl téměř o 25%. Na tento pokles neměla žádný vliv daň z příjmu PO neboť v letech 

2006 i 2007 byla sazba daně 24%. Nejvyšší hodnota rentability celkového kapitálu byla 

v roce 2006, který byl v rámci sledovaných let pro firmu ekonomicky nejúspěšnější, 

v tomto roce byla 1 Kč vloženého kapitálu zhodnocena 7,72%. 

 

 
Graf č. 1: Vývoj rentability celkového kapitálu  

Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Informuje o výnosnosti kapitálu vloženého akcionáři. Hodnota ukazatele by měla 

být vyšší než je míra výnosu bezrizikového umístění kapitálu na finančním trhu (cenné 

papíry garantované státem), protože investoři požadují od rizikovější investice vyšší míru 

zhodnocení. 

V grafu č. 2 vidíme, že rentabilita vlastního kapitálu ve sledovaných letech rovněž 

klesá, ale v porovnání s ostatními ukazateli v oblasti rentability (tabulka č. 2) je výnosnost 

vlastního kapitálu nejvyšší. Obecně platí pravidlo, že ukazatel ROE by měl být vyšší než 

ukazatel ROA, což je zde splněno. Vzhledem k tomu, že výnosnost vlastního kapitálu je 

nad úrovní rentability celkového kapitálu můžeme vyvodit, že výnosnost vlastních zdrojů 

je vyšší než u cizích zdrojů.  

Nejvyšší hodnota ROE byla v roce 2006 (graf č. 2), v tomto roce byla tedy 1 Kč 

vlastního kapitálu zhodnocena 29,33%, což znamená, že každá 1 Kč vložená akcionářem 

přinesla výnos 0,29 Kč, což je velmi dobrý výsledek. Naopak na nejnižší hodnotu klesl 
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ukazatel v roce 2009 (graf č. 2), kdy 1 Kč vložena akcionářem byla zhodnocena 13,97% 

(výnos na 1 Kč vkladu je 0,13 Kč). 

 

 
Graf č. 2: Vývoj rentability vlastního kapitálu 

Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu – ROCE 

 Tyto hodnoty nám ukazují, kolika procenty byla zhodnocena 1 Kč celkového 

investovaného kapitálu, tím zjistíme, jak efektivně společnost hospodaří s vlastním i cizí 

dlouhodobým kapitálem. Ukazatel se často používá ke srovnání podniků s monopolním 

postavením na trhu. 

Nejlepšího výsledku dosáhl vložený vlastní a cizí dlouhodobý kapitál v roce 2006, 

jak je uvedeno v tabulce č. 2 (výše) tady byla hodnota rentability celkově investovaného 

kapitálu 24,79%. Na výši těchto získaných hodnot má vliv EBIT, při výpočtu byl použit 

zisk před odečtením úroků a daně (viz vzorec č. 3), výsledky tedy nejsou ovlivněny 

daňovou sazbou PO. Do roku 2008 ROCE klesá na 12,56%, to je zapříčiněno jak poklesem 

EBIT tak také růstem nerozděleného zisku, který zvyšuje vlastní kapitál, zároveň rostou i 

dlouhodobé závazky. V roce 2009 vidíme navýšení ukazatele na 13,56%, toto zlepšení 

nastalo díky snížení dlouhodobých závazků oproti roku 2008. V roce 2009 byla 1 Kč 

celkově investovaného kapitálu zhodnocena 13,56%. Tento vývoj znázorňuje graf č. 3. 
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Graf č. 3: Vývoj rentability celkově investovaného kapitálu 

Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 

Rentabilita tržeb – ROS 

Říká, jak vysoký zisk dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb. Představuje 

schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. 

 Tento ukazatel ovlivňuje především výsledek hospodaření společnosti. Oproti 

mírnému růstu tržeb (do roku 2008) zisk (EAT) klesal, tato skutečnost způsobila klesající 

vývoj ukazatele ROS. Tento klesající trend signalizuje, že společnost vyrábí s vyššími 

náklady než je vhodné. Nejvyšší hodnota rentability tržeb byla v roce 2006 a to 4,99%, na 

1 Kč tržeb připadá zisk téměř 0,05 Kč. V roce 2009 připadal na 1 Kč tržeb zisk 0,03 Kč, to 

znamená, že bylo třeba vynaložit 97 haléřů nákladu na 1 Kč tržby.  

 

 
Graf č. 4: Vývoj rentability tržeb 

Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 
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Rentabilita nákladů – ROC 

Vyjadřuje, kolik procent zisku přinese 1 Kč vynaložených nákladů. Čím vyšší jsou 

tyto hodnoty, tím efektivněji jsou vložené náklady zhodnoceny a tím vyšší je procento 

zisku. 

Graf č. 5 znázorňuje klesající vývoj rentability nákladů. Nejlépe se dařilo 

zhodnocovat náklady v roce 2006, v tomto roce získal podnik z každé koruny celkových 

nákladů zisk 0,05 Kč. 

 

 
Graf č. 5: Vývoj rentability nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 

4.1.2 Analýza likvidity 

Likvidita nám obecně říká, zda je společnost schopna přeměnit svá aktiva na 

prostředky, které ji umožní včas splnit své krátkodobé závazky. Pracuje s nejlikvidnější 

položkou majetku a to s oběžnými aktivy. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím více si 

podnik zajišťuje svou platební schopnost. Tabulka č. 3 zaznamenává jak se ve společnosti 

Metrostav, a.s. vyvíjela situace v oblasti ukazatelů likvidity. 

 

Ukazatel Použitý vzorec 2006 2007 2008 2009 
Celková (6) 1,36 1,52 1,56 1,62 
Pohotová (7) 1,21 1,39 1,52 1,58 
Okamžitá (8) 0,29 0,42 0,56 0,70 

Tabulka č. 3: Hodnoty ukazatelů likvidity ve společnosti Metrostav, a.s. 

Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 
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Celková likvidita 

Vyjadřuje kolikrát je podnik schopen pokrýt své krátkodobé závazky, pokud 

promění všechna svá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost. Posuzuje krátkodobou 

solventnost podniku. Doporučená hodnota celkové likvidity je 1,5 – 2,5, to znamená, že 

optimální je mít na uhrazení jedné jednotky krátkodobých závazků 1,5 – 2,5 jednotek 

oběžných aktiv.  

Tuto podmínku ve sledovaném období společnost Metrostav, a.s. splňuje 

s výjimkou roku 2006, kdy byla celková likvidita 1,36. Jak vidíme v grafu č. 6, vývoj 

celkové likvidity má rostoucí charakter. V roce 2009 má již ukazatel hodnotu 1,62, což v 

praxi to znamená, že 1,62 Kč oběžných aktiv kryje 1 Kč krátkodobých závazků. 

 

 
Graf č. 6: Vývoj celkové likvidity 

Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 

Pohotová likvidita 

Tento ukazatel je z hlediska významu praktičtější a to proto, že počítá s oběžnými 

aktivy, které jsou sníženy o jejich nejméně likvidní složku a to o zásoby. Optimální 

hodnota pohotové likvidity by se měla pohybovat od 1 do 1,5.  

Z grafického znázornění (graf č. 7) je patrné, že do tohoto rozmezí společnost spadá 

v roce 2006 a 2007. V letech 2008 a 2009 jsou hodnoty nepatrně vyšší než 1,5 (viz tabulka 

č. 3), to je způsobeno zejména snížením zásob vzhledem k ostatním oběžným aktivům. 

V roce 2008 klesly zásoby o 60% oproti roku 2007. Ve všech letech zkoumaného období 

by byla společnost schopna dostát svým krátkodobým závazkům, aniž by musela prodávat 
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své zásoby, neboť hodnota ukazatele je v každém roce min. 1(viz tabulka č. 3). Do konce 

v roce 2009 je kryta 1 Kč závazků 1,58 Kč oběžných aktiv bez použití zásob.  

Vyšší hodnoty pohotové likvidity jsou příznivé pro věřitele, ale čím vyšší ukazatel 

je, tím je větší objem oběžných aktiv vázán ve formě pohotových prostředků, ty přinášejí 

velmi malý nebo žádný úrok, což je nevýhodné pro vedení firmy a její akcionáře. 

 

 
Graf č. 7: Vývoj pohotové likvidity 

Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 

Okamžitá (peněžní) likvidita 

Okamžitá likvidita vypovídá o schopnosti podniku dostát splatným závazkům 

prostřednictvím pohotových platebních prostředků. Dle ministerstva průmyslu a obchodu 

ČR je doporučená minimální hodnota je 0,2, v tomto případě je podmínka splněna ve všech 

sledovaných letech, podnik je tedy schopen svými pohotovými peněžními prostředky 

uradit alespoň jednu pětinu svých krátkodobých závazků.  

A však v literatuře je za uspokojivou okamžitou likviditu považováno rozmezí 0,9 – 

1,1. Vzhledem k tomuto pravidlu můžeme říci, že se okamžitá likvidita vyvíjí dobře, jak je 

znázorněno v grafu č. 8, ale i přesto za těchto podmínek nemá peněžní likvidita 

požadovanou hodnotu ani v jednom zkoumaném roce. Okamžitá likvidita je na tom nejlépe 

v roce 2009, kdy je hodnota ukazatele 0,7, v případě potřeby mohla tedy společnost uradit 

své krátkodobé závazky z 70% krátkodobým finančním majetkem.  
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Graf č. 8: Vývoj okamžité likvidity 

Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 

4.1.3 Analýza aktivity 

Ukazatelé aktivity zachycují schopnost podniku využívat svůj majetek. Analýza 

aktivity byla vypracována na základě vybraných ukazatelů, jejichž výčet a výši jejich 

hodnot vidíme v tabulce č. 4. 

 

ukazatel Použitý vzorec 2006 2007 2008 2009 

Obrat celkových aktiv (9) 1,55 1,56 1,47 1,38 

Obrat DHM (10) 14,70 15,79 17,11 18,26 

Obratovost zásob  (11) 19,29 25,20 65,36 77,08 

Doba obratu zásob [dny] (12) 18,92 14,48 5,58 4,47 

Obratovost pohledávek (13) 3,78 4,16 3,99 4,05 

Doba obratu pohledávek [dny] (14) 96,59 87,72 91,55 90,12 

Obratovost krátkodobých 
závazků 

(15) 2,85 3,19 3,09 3,05 

Doba obratu krátkodobých 
závazků [dny] 

(16) 127,93 114,31 117,59 119,79 

Tabulka č. 4: Hodnoty ukazatelů aktivity ve společnosti Metrostav, a.s. 

Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 
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Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel vyjadřuje jak je společnost podnikatelsky aktivní, pokud je hodnota 

ukazatele nízká ve srovnání s odvětvovým průměrem, svědčí to o nízké podnikatelské 

aktivitě podniku.  

Z grafu č. 9 (na následující straně) a z tabulky č. 4 (výše) můžeme vyčíst, že obrat 

celkových aktiv od roku 2008 mírně klesá, to je zapříčiněno růstem celkových aktiv. Obrat 

celkových aktiv by se měl pohybovat minimálně na úrovni hodnoty 1, což znamená, že 

podnik využívá plně svá aktiva. V jednotlivých letech byla hodnota tohoto ukazatele vždy 

vyšší než jedna, tedy tuto podmínku společnost splňuje. Protože výsledek ukazatele říká, 

kolik korun tržeb bylo vyprodukováno za 1 Kč celkových aktiv, máme zájem, aby 

výsledná hodnota byla co nejvyšší. K příkladu v roce 2006 vyprodukovala 1 Kč celkových 

aktiv tržbu 1,55 Kč. 

Obrat DHM 

Tento ukazatel měří, jak efektivně podnik hospodaří se svým dlouhodobým 

hmotným majetkem, to jsou např. budovy, stroje, zařízení apod.  

V grafu č. 9 vidíme, že v této oblasti se podniku daří. V jednotlivých letech 

sledovaného období se ukazatel zvyšoval a to díky snižování DHM a zvyšováním tržeb (do 

roku 2008). Hodnota ukazatele říká kolikrát za rok se DHM obrátí v tržby. Nejlepší 

výsledek byl v roce 2009, kdy počet obrátek DHM byl 18,26, to v praxi znamená, že 1Kč 

DHM přinesla 18,26 Kč tržby. 

Obratovost zásob 

 Ukazatel znázorňuje počet obrátek zásob za rok, přičemž se zásoby přemění 

v peníze. Čím je výsledné číslo vyšší, tím podnik lépe hospodaří se svými zásobami. 

 Z grafu č. 9 je patrné, že rychlost obratu zásob vykazuje rostoucí trend, což je 

pozitivní vývoj. Výrazná změna nastala mezi lety 2007 a 2008, kdy se hodnota obratovosti 

zvýšila o 40,16 obrátek za rok. Tato změna nastala hlavně díky velkému snížení zásob a to 

o 60%. Za rok 2009 se zásoby stihli přeměnit v peníze již 77,08 krát. 
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Graf č. 9: Vývoj ukazatelů aktivity (obratovosti) 

Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 

Obratovost pohledávek 

 Interpretuje, kolikrát za rok jsou vyrovnány pohledávky podniku. Hodnoty 

ukazatele, přestože mírně kolísají, jsou uspokojivé. Nejlepší výsledek byl v roce 2007, kdy 

rychlost obratu pohledávek byla na úrovni 4,16 obrátek za rok. 

Obratovost krátkodobých závazků 

 Říká, kolikrát za rok má firma k dispozici finanční prostředky pro úhradu svých 

krátkodobých závazků. Jak můžeme vidět v grafu č. 10 tak ukazatel obratovosti 

krátkodobých závazků vykazuje téměř stejný kolísavý trend jako předešlý ukazatel 

aktivity. I tady lze konstatovat uspokojivou výši výsledných hodnot. Rovněž nejlepší 

výsledek je v roce 2007 a to 3,19 obrátek za rok. 

 

 
Graf č. 10: Vývoj ukazatelů aktivity (obratovosti) 
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Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 

Doba obratu zásob 

 Doba obratu zásob vypovídá, kolik dní jsou oběžná aktiva vázána v zásobách. 

Obecně můžeme říci, že čím vyšší je obratovost a nižší doba obratu zásob, tím lepší je 

v této oblasti situace podniku.  

 Graf č. 11 znázorňuje pokles hodnot tohoto ukazatele, což je jev žádoucí. Opět jako 

u obratovosti zásob (viz. graf č. 9) vidíme výraznou změnu k lepšímu mezi lety 2007 a 

2008, kdy doba obratu zásob klesla ze 14,48 dnů na 5,58 dnů (tabulka č. 4), tato situace je 

rovněž způsobena hlavně poklesem zásob o 60%. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo 

v roce 2009, kdy byla oběžná aktiva vázána v zásobách pouze 4,74 dnů. 

Doba obratu pohledávek 

 Doba obratu pohledávek říká, kolik dní trvá, než jsou podniku zaplaceny 

pohledávky, tedy za kolik dní jsou v průměru odběrateli uhrazeny faktury. Máme zájem, 

aby doba byla co nejkratší.  

Hodnoty tohoto ukazatele mírně kolísají, ale v konečném důsledku došlo oproti 

roku 2006 do roku 2009 ke snížení této doby z 96,59 dnů na 90,12 dnů, tedy ke zlepšení. 

Jak je znázorněno v grafu č. 11, nejkratší průměrná doba obratu pohledávek byla v roce 

2007 a to 87,72 dnů 

Doba obratu (úhrady) krátkodobých závazků 

Ukazatel zjišťuje, kolik dní firmě v průměru trvá, než zaplatí své krátkodobé 

závazky. Lze z něj vyčíst, jaká je platební morálka podniku vůči svým dodavatelům. 

V rámci sledovaného období byla nejkratší doba úhrady krátkodobých závazků 

v roce 2007, podnik byl schopen průměrně splatit své závazky do 114,31 dnů. V grafu č. 

11 vidíme, že oproti roku 2006 došlo v roce 2007 ke snížení hodnoty tedy ke zlepšení 

v této oblasti, v následujících letech dochází k mírnému prodloužení doby obratu 

krátkodobých závazků, ale výsledné hodnoty jsou stále uspokojivé. 

Podstatné je, aby doba obratu pohledávek byla kratší než doba obratu závazků. 

Průběh vývoje obou ukazatelů znázorňuje graf č. 11 (na následující straně) a zde je patrné, 

že tato podmínka byla ve všech letech sledovaného období splněna. Při plnění zakázky 

vznikají firmě závazky vůči dodavatelům, z hlediska dostatečné výše finančních 
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prostředků, je důležité, aby odběratelé uhradili dané společnosti pohledávky dříve, než 

nastane doba splatnosti vzniklých krátkodobých závazků. 

 
Graf č. 11: Vývoj ukazatelů aktivity (doba obratu) 

Zdroj: vlastní zpracování a vlastní výpočty 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Situace hodnocené firmy není v současnosti neobvyklá pro většinu stavebních 

firem, protože nejpomaleji se z hospodářské krize zotavuje stavebnictví a trh se stavebními 

materiály. Celý tento sektor je postižen omezováním investic, stagnujícím trhem, malou 

ochotou bank k poskytování úvěrů a konečně pak výrazné omezení investičních výdajů 

z veřejných rozpočtů. 

Nízké hodnoty rentability jsou jev negativní, rozborem všech ukazatelů rentability 

se ukázalo, že tento trend je působen absolutním ukazatelem ziskem. Skutečná příčina této 

situace spočívá v tom, že při neklesajících dokonce mírně rostoucích tržbách náklady různě 

kolísají, proto je třeba právě náklady podrobit důkladné analýze. Je nutné sledovat a 

snižovat nákladové položky, protože čím vyšší jsou náklady, tím firma dosahuje nižšího 

zisku bez ohledu na zvýšení cen. Některé nákladové položky vzhledem k celosvětové 

ekonomické situaci nelze ovlivnit např. energie a pohonné hmoty, a proto je nutné hledat 

rezervy v rámci ostatních nákladů např. mzdové náklady, náklady výkonu (správní, 

zásobovací, odbytová režie), náklady na využití stavební techniky, maximální využití 

výrobních kapacit, úspora materiálu tzn. méně odpadu apod. Vzhledem k nízké rentabilitě 

celkového kapitálu můžeme také doporučit podrobnější analýzu ukazatelů zadluženosti, 

pomocí, které můžeme najít případné mezery ve využívání různých zdrojů financování 

respektive dluhového financování. 

Hodnoty ukazatelů likvidity jsou uspokojivé. Podle obecně-teoretických pravidel je 

rozdíl mezi celkovou a pohotovou likviditou tedy vázanost zásob v aktivech v normě. 

Pohotová likvidita byla v letech 2008 a 2009 mírně nad doporučenou hranici 1,5, a to díky 

výraznému snížení zásob, tento krok byl správný a promítl se pozitivně na hospodaření 

firmy. Tedy z tohoto hlediska je toto překročení v pořádku, protože zásoby zbytečně vážou 

kapitálové prostředky a právě vzhledem k finanční krizi ve stavebnictví je nabídka vyšší 

než poptávka. Na základě výpočtu ukazatelů likvidity, lze konstatovat, že firma stále 

představuje důvěryhodného partnera na trhu. 

 Co se týče aktivity, její výsledky se pohybují v přijatelných hodnotách. Mírné 

kolísání v rámci jednotlivých sledovaných období lze v podstatě považovat za příznak 

stabilního trendu. V případě poklesu ukazatele je tento trend tak mírný, že situace 
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nevyžaduje žádný aktuální zásah či operativní řešení problému. V oblasti obratu celkových 

aktiv je třeba pečlivě posoudit skladbu majetku a je li to možné, co nejvíce nepotřebného 

majetku odprodat. 

Skutečné oživení spočívá ve zvýšení zisku, ale podstatné zvýšení tržeb v současné 

době není reálné, proto jej nelze navrhovat jako řešení momentální situace. Můžeme 

samozřejmě hledat i jiné možné cesty pro zvýšení zisku a to např. pronájem majetku nebo 

jeho prodej. Další možností je zvýšení prodejních cen výrobků a služeb, ale na tento zásah 

má velký vliv nejen situace na trhu ale i konkurence. Pro udržení stabilní finanční situace 

hledáme úsporná opatření a vyčkáváme na vhodnou příležitost (zakázku) pro další rozvoj 

firmy. 

V rámci úsporných opatření čekáme a doufáme ve zlepšení celkové finanční situace 

jak na tuzemském i světovém trhu. Současné výhledy světové ekonomiky jsou značně 

nejasné. Někteří uznávaní světoví ekonomové tvrdí, že se ekonomika postupně dostává 

z hospodářské krize, ovšem jsou i názory a domněnky, že se krize vrátí ve 2. vlně, v tomto 

případě už nyní nestabilní firmy s parametry podobnými jako je hodnocená firma nemusí 

2. periodu krize překonat a řada z nich se nemusí vyhnout definitivnímu zániku. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést finanční analýzu konkrétního podniku a na 

jejím základě zhodnotit ekonomickou situaci společnosti. Finanční situaci společnosti 

Metrostav a.s. jsem posoudila prostřednictvím finančních poměrových ukazatelů. Při 

analýze jsem vycházela z účetních výkazů firmy a to z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty. 

Vybraná společnost Metrostav a.s. je firma, která podniká ve stavebnictví a na trhu 

působí přes 20 let. Ve druhé kapitole jsem specifikovala zejména její obor podnikání, 

organizační strukturu, vlastnickou strukturu a vedení společnosti. 

Třetí kapitola slouží jako teoretický základ pro finanční analýzu. Představuji zde 

účel a význam finanční analýzy a pro koho jsou její výsledky potřebné. Uvádím zde zdroje 

informací, ze kterých finanční analýza vychází. Podrobně specifikuji teoretické vymezení 

poměrových ukazatelů finanční analýzy. 

Ve čtvrté části jsem v praxi využila teoretické znalosti týkající se finanční analýzy. 

Při analýze jsem využila finanční poměrové ukazatele, konkrétně se jedná o vybrané typy 

ukazatelů rentability, likvidity a aktivity. Analýza byla provedena za období let 2006 až 

2009. Na základě získaných výsledků jsem zhodnotila, jak se v průběhu sledovaných let 

jednotlivé typy ukazatelů vyvíjeli, vysvětlila jsem výrazné výkyvy a popsala význam 

výsledných hodnot. 

Po provedení analýz zvolených ukazatelů jsem navrhnula možná řešení a 

doporučení k odstranění nebo alespoň ke zmírnění zjištěných nedostatků. V závěrečné části 

byla také komplexně posouzena ekonomická situace společnosti vzhledem k výsledkům 

finanční analýzy i s ohledem na současný stav světové ekonomiky. 

Na základě zjištěných hodnot můžeme konstatovat, že v oblasti likvidity a aktivity 

jsou výsledky vyhovující. Analýza rentability ukázala nedostatky v hospodaření, a jak je 

podrobně popsáno v kapitole „Návrhy a doporučení“ je třeba zaměřit se na úsporná 

opatření zejména v nákladových položkách. 
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