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Anotace:  

 
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou firmy Metrostav a.s., kde 

se zaměřím na oblast rentability, aktivity a likvidity jako jedny z hlavních ukazatelů každé 

společnosti. V této práci se budu snažit zjistit ekonomickou situaci podniku Metrostav a.s. 

a v případě zjištění některých nedostatků se budu snažit podat návrh řešení. 

 
 
 
 

Summary: 
 

This thesis deals with the financial analysis firm Metrostav a.s., pointing to the area 

of profitability, liquidity, activity, and as one of the main indicators of each company. 

In this work, I'll try to find the economic situation of the company Metrostav a.s. and, 

in the case of certain shortcomings, I will try to submit a proposal for a solution. 
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1 Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je analýza podniku Metrostav a.s. a zjištěni výsledků 

této analýzy s návrhy na doporučení ke zlepšení současného stavu. Finanční analýza 

vychází především z rozborů účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

výkaz o peněžních tocích. Dílčími cíli takovéto analýzy je odhalit silné a slabé stránky 

firmy, zjistit její výkonnost a získané informace vyhodnotit tak, aby se z provedené 

finanční analýzy stal jeden z nástrojů sloužící k řízení podniku. Bez rozboru finanční situace 

se úspěšné firmy neobejdou. Mým cílem bude najít řešení k odstranění slabých stránek 

společnosti. V této práci budu pracovat s výsledky poměrových ukazatelů, poněvadž 

se bude jednat o poměrovou analýzu. V tomto ohledu se využívají statistická data 

z minulých období a jejich vzájemné srovnání. 

Pro tuto práci jsem si vybrala ukazatele likvidity, rentability a aktivity, což jsou 

nejvýznamnější ukazatelé, které dokážou dobře poukázat na daný stav firmy. Budu 

se snažit využít tabulky a grafy tak, aby šlo dobře vidět zlepšení (zhoršení) situace 

v posledních 5 letech. 

Kvůli ekonomické krizi, která vypukla ke konci roku 2008 v USA, se přesouvala 

do celého světa včetně ČR, se čím dál tím více ukazuje, že pouze podniky, které mají 

spokojené zákazníky, jsou schopny v těchto nelehkých časech přežít. Stavební společnosti 

jsou v současné konkurenci nuceny bojovat o každého zákazníka a samozřejmě se snaží, 

aby mohly své stavby co nejlépe prezentovat, jak jejich kvalitou, tak i rychlostí a včasným 

splněním podmínek stanovených ve smlouvě.  

Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitolou je tento úvod, kde stručně 

popisuju, co se vlastně dovíte v mojí bakalářské práci.  

Ve druhé části se zaobírám samotným podnikem Metrostav a.s., a to od jeho 

založení tak i přes historii až do současnosti. V této části jsou pak popsány jak jednotlivé 

stavby, které podnik postavil anebo poskytnul své materiály, tak i jeho dceřiné společnosti. 

Také i jeho vize, mise a záměry jeho strategie, které podnik má. I jeho organizační 

strukturou podniku ke dni 1.1.2012 (jako schéma). 
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V třetí části se zabývám finanční analýzou jako pojem. Jeho ukazateli či jeho 

uživateli. Dále také jeho podstatou a hlavním cílem. Zároveň všemi jeho ukazateli, které 

jsem již jmenovala, že budu popisovat. Ty musí akciové společnosti dle Obchodního 

zákoníku (§40) zveřejňovat. Ukazatel likvidity, aktivity tak i rentability. Nejprve obecně 

co který ukazatel vlastně znamená, anebo jak se i počítá. Posléze ke každému ukazateli 

zvlášť zpracuji tabulku, kterou připojím k danému tématu, kterou jsem vypracovala podle 

zjištěných hodnot od firmy Metrostav a.s., abych zjistila jak nato firma vlastně je. Témata 

budou doplněna grafy.  

Ve čtvrté části se zaobírám ukazateli finanční analýzy podniku Metrostav a.s. 

a zahrnutím výsledku z tabulek i grafů a následným návrhem na zlepšení. 

Poslední pátá část je závěr, ve kterém hodnotím celou práci. 
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2 Charakteristika podniku 

 

2.1 Historie společnosti 

 

Od 31.121990 je Metrostav a.s. nástupcem stejnojmenného právního národního 

podniku, kdy jeho založení došlo v roce 1971. Po dobu svého působení prodělal Metrostav 

a.s. změnu od specializované firmy, jejímž hlavním úkolem byla výstavba pražského 

metra, ke stavební společnosti univerzálního zaměření, která dosáhla toho, kdy jeho jméno 

je samozřejmě spojováno především se seriózností, kvalitou a stabilitou.  

Metrostav a.s. je důležitým partnerem a uznávaným konkurentem v oblasti 

rekonstrukce památkových subjektů, průmyslové, bytové i občanské výstavby. Působí 

v hodně oblastech stavebnictví a svou činností zahrnuje skoro polovinu trhu podzemního 

stavitelství, je to jedna z mála firem v České republice, která zajišťuje vysoce 

specializované činnosti prováděné hornickým způsobem.  

Ve třetím tisíciletí Metrostav a.s. programově zkvalitňuje trvale vysokou úroveň 

ve svých hlavních stavebních technologií, jako jsou železobetonové konstrukce, izolační 

systémy a také různé metody ražení podzemních děl pro nejnáročnější záměry investorů.  

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

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

v Londýně. Může provádět významné armádní zakázky a realizovat investiční záměry 

jiných bezpečnostních složek ČR i zemí NATO, protože získal za svou práci certifikát 

NBÚ (Národního bezpečnostního úřadu).  
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Obrázek 1-  ISO 9000 Zdroj: [6] 

 

                                   

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

vstupem majoritního vlastníka - společnosti Doprastav Bratislava. Vzájemná spolupráce 

firem na českém i slovenském stavebním trhu rozšiřuje na obou stranách možnosti rozvoje 

a přispívá k upevnění pozic. 
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2.2 Současný stav společnosti 

 

Centrální sídlo společnosti je v Praze na ulici Koželužská 2246 Praha 8, avšak 

působnost společnosti je nejen v celé ČR, ale i v sousedním Slovensku. Tato firma se snaží 

hledat zakázky i v zahraničí kde již řadu projektů realizovala.  

 

Obrázek 2 - hlavní budova společnosti  Zdroj: [7] 

Metrostav a.s. je universální stavební společnost, která zařizuje a zajišťuje řízení 

či realizaci náročných stavebních děl. Proměňuje jak vize veřejných, tak i soukromých 

investorů pro vylepšení životního prostředí lidí ve skutečnost.  

Metrostav a.s. se uvádí mezi nadprůměrně prosperující středoevropské stavební 

firmy s trvalým růstem své produkce, tržní hodnoty a s jeho úrovní řízení odpovídající 

standardům EU. 

V současné době se firma Metrostav a.s. zabývá především těmito obory: 

 Občanské stavby (občanská výstavba, administrativní budovy, nákupní 

centra, hotely, školy, divadla, sportovní objekty) 

 Bytová výstavba (rodinné domy, bytové domy) 

 Průmyslová výstavba (Elektrárny, průmyslové stavby, budovy pro průmysl, 

zásobníky, ČOV, úpravny vody) 

 Dopravní stavby (komunikace a zpevněné plochy, železnice, mosty, valy, 

rampy, dráhy) 

 Metro (výstavba tras pražského metra) 

 Podzemní stavby (objekty podzemní hloubené a ražené, tunely, podchody, 

šachty, štoly, vrty) 
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 Ostatní inženýrské stavby  

Vodohospodářské stavby - úpravy toků, kanály, nádrže 

Vedení místní a dálková - sítě, řady, vodovody, kanalizace, plynovody, elektro a teplovody 

Ostatní inženýrské stavby - demolice, sanace, rekultivace, zemní práce a úpravy území  

 

 

2.3 Budoucí vývoj společnosti 

 

 

Obrázek 3- logo firmy        Zdroj: [8] 

 

Podnik Metrostav a.s. má strategický záměr do budoucna dále zintenzívnit efektivní 

využívání všech disponibilních zdrojů k dosažení vyšší úrovně o nadprůměr prosperující 

evropské stavební firmy s trvalým růstem své tržní hodnoty.  

Firma zůstává stále působící ve všech oborech stavebnictví na celém území České 

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

figurovat tomuto segmentu na domácím trhu a úspěšně rozšiřovat do zahraničí. Budou 

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

v segmentu dopravních staveb. Úspěchy z oblasti průmyslové výstavby a rekonstrukce 

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

se rozvíjejí developerské aktivity v oborech bytové a občanské výstavby. Metrostav 

se aktivně zapojí do významných stavebních projektů s nestandardním způsobem 

financování. Podmínky pro svoji činnost vytváří v oblasti facility managementu budov. 

V boji o zakázky bude akciová společnost Metrostav jako hlavní nástroje používat 

seriózní cenovou politiku a vstřícnost požadavkům klientů založenou na plném garantování 
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kvality, lhůt realizace stavebních děl a na dalších nadstandardních metodách, umožněných 

vysokou technicko-technologickou a kulturní úrovní firmy a její dlouholetou finanční 

stabilitou.  

Velké záměry společnosti jsou podporovány vytvořením skupiny DDM Group 

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

dceřiné společnosti. K realizaci přijatého programu ve spolupráci uvedených partnerů 

otevírá prostor pro získání multiplikačních synergických efektů, které míří k zrychlení 

dynamického růstu uvedených společností. 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. 
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2.4 Dceřiné společnosti 

 

Společnost Předmět činnosti Podíl na zákl. 

kapitálu (v %) 

Subterra, a.s. Stavební a inženýrská činnost 100 

Metrostav SK a.s. Stavební a inženýrská činnost 100 

Doprastav, a.s. Stavební a inženýrská činnost 49,95 

Metros, s.r.o. Prodej stavebních materiálů, 

skladové služby 

100 

SQZ, s.r.o. Měření stavebních materiálů 100 

Pragis, a.s. Stavební a inženýrská činnost 70 

CCE Praha, spol. s.r.o. Inženýrská činnost, 

zeměměřičská činnost, výzkum a 

vývoj 

100 

Metrostav Development a.s. Developer 100 

TBG Metrostav, s.r.o. Výroba a doprava betonových, 

maltových, anhydritových směsí 

včetně ukládání 

50 

Pražské betonpumpy a 

doprava s.r.o. 

Výroba a doprava betonových, 

maltových, anhydritových směsí 

včetně ukládání 

16,33 

Prague Military Hospital 

Concession Holdco,a.s. 

Developer 25 

Metrostav Nemovitostí, 

uzavřený investiční fond, a.s. 

Správa nemovitostí 94,4 

Metrostav Deutschland 

GmbH 

Stavební a inženýrská činnost 100 

MVE Štěstí, a.s. Účelově založená společnost pro 

realizaci výstavby malé vodní 

elektrárny 

100 

BES, a.s. Výroba stavebních hmot, 

stavebních výrobků a zpracování 

kamene 

50 

Tabulka 1- dceřiné společnosti      Zdroj: [9] 
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2.5 Organizační struktura Metrostav a.s. k 1.1.2012 

 

 

Obrázek 4 - organizační schéma Metrostav a.s.      Zdroj: [10] 
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Divize 1: Předmětem této činnosti je výrobní program, který je velice rozšířený 

a je zde i regionální působení. Výrobní program především zahrnuje občanské stavby, 

výstavbu bytových objektů, dopravní stavby, kanalizace a přeložky inženýrských sítí, 

rekonstrukce budov (izolace proti vodě, venkovní kanalizace a vodovody, ražba štol, 

geodetické práce, plynovody, elektroservis). 

Divize 2: Předmětem jeho činností je příprava a realizace souboru staveb 

Městského okruhu v Praze (Prašný most – Špejchar, Protipovodňová opatření Trója), 

což znázorňuje především odpovědnost za řízení a zajištění projektové dokumentace, 

výrobní přípravu, ekonomické vyhodnocování a řízení zakázky a realizaci stavební části. 

Divize 3: Předmětem jeho činností je divize výrobní, která je zaměřena především 

na segmenty staveb občanských, průmyslových a bytových. Vyrábí a dodává ocelové 

konstrukce především pro mostní technologie, velkokapacitní nádržové systémy, složité 

střešní velkoplošné konstrukce i nosné ocelové konstrukce různých technologických, 

průmyslových a skladových objektů, (technologie svařování). 

Divize 4: Předmětem této činnosti jsou především dopravní stavby, které 

komplexně zabezpečuje stavby v segmentu dopravního stavitelství, a to hlavně dálnic, 

silnic, železnic a tramvajových tratí, mostů a ostatních ploch pro dopravu. 

Tak i zabezpečují marketing v segmentu dopravního stavitelství, zpracování nabídek, 

přípravu a realizaci staveb. Nabízí také zemní práce, které zahrnují dopravní stavby, 

přípravu území při výstavbě občanských, průmyslových a inženýrských staveb včetně 

demolic a technologické dopravy, dále i revitalizace a sanace územních celků včetně 

skládek a brownfieldů. 

Divize 5: Předmětem této činnosti je především specializování na podzemní stavby 

- ražené a hloubené tunelové či liniové objekty a inženýrské sítě. Také v rámci své činnosti 

realizuje stavby dopravní (mosty, silnice), občanské a průmyslové, (trhací práce, sanace 

konstrukcí, ražba tunelů). 
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Divize 6: Předmětem jeho činností je divizí výrobní, která se realizuje především 

stavby občanské, bytové, vodohospodářské a ekologické. V rámci jeho činnosti 

zabezpečuje programy monolitických železobetonových a mostních konstrukcí. Součástí 

je rovněž specializované středisko armozávod, (výroba armatury, půjčovna lešení 

a bednění, elektroohřev betonu). 

Divize 8: Předmětem jeho činností je výrobní divize, která se zaměřuje na výstavbu 

metra a občanských a průmyslových staveb. Své podnikatelské aktivity uskutečňuje v Praze 

a v regionech Ústí nad Labem a Liberec. 

Divize 9: Předmětem této činnosti je specializace na pozemní stavby a jejich 

rekonstrukce, včetně rekonstrukcí historických a památkově chráněných objektů. Na svém 

kontě má úspěšné realizace v oblasti občanské, bytové i průmyslové výstavby 

a to především v Praze, Pardubickém, Královéhradeckém a Karlovarském kraji. Projekty 

realizuje komplexně. 

 Devize 10: Předmětem této činnosti je organizační složka Bratislava. 

 Divize 11: Předmětem jeho činností je leasing, který zabezpečuje nákup a pronájem 

hmotného investičního majetku a zajišťuje komplexní péči o stroje a zařízení ve vlastnictví 

společnosti. 
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3 Analýza dosavadního finančního stavu firmy 

 

3.1 Finanční analýza 

 

Finanční analýza podniku je analýza financí podniku. Finance podniku mohou být 

definovány jako pohyb peněžních prostředků, vyjádřený peněžními toky (příjmy a výdaji 

peněžních prostředků). Jejím smyslem je zhodnocení hospodaření podniku prováděné 

při jakékoliv podnikatelské činnosti na základě finančních výkazů. Od finanční analýzy 

se očekává, že vyjádří míru finančních rizik, která vyvolává stávající způsob financování 

při stávajících hospodářských výsledcích a majetkových poměrech. Odhadne míru 

provozních (obchodních a výrobních) rizik, jimž by mohl podnik ještě odolat, kdyby 

neměnil finanční rizika. 

Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek 

především hodnotových procesů podniku. Informace získané pomocí této analýzy, 

umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, 

představují podklad pro rozhodování jeho managementu. [4] 

 

3.1.1 Podstatou finanční analýzy 

 

Podstatou finanční analýzy je splnění dvou základních funkcí: Prověřit finanční 

zdraví podniku (ex-post analýza) a vytvořit základ pro finanční plán (ex-ante analýza). 

U první funkce hledáme odpověď na otázku, jaká je finanční situace podniku k určitému 

datu – jde o historický vývoj a odhad toho, co lze očekávat v nejbližší budoucnosti. Druhá 

funkce se opírá o poznatky finanční analýzy, které jsou základem pro plánování hlavních 

finančních veličin. [2] 
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3.1.2 Hlavní úkol finanční analýzy 

 

Vyjdeme-li z finanční analýzy, tak jejím hlavním úkolem je ověření obchodní 

zdatnosti podniku a tím udržení majetkově finanční stability.  

Předmětem rozboru: 

 Jaká je výnosnost (rentabilita) podniku, tj. jeho schopnost zjistit přiměřený zisk 

z použitého (vloženého) kapitálu, ˙ 

 Jaká je platební schopnost (krátkodobá likvidita) podniku, tj. jeho schopnost 

uspokojit své finanční závazky v době jejich splatnosti, 

 Jaká je hospodářská a finanční stabilita (dlouhodobá solventnost) podniku, 

tj. schopnost dlouhodobě zabezpečit své finanční závazky a dlouhodobě 

dosahovat přiměřené výnosnosti. 

Pro to, abychom mohli úspěšně začít zpracovávat finanční analýzu, jsou důležité 

zejména základní účetní výkazy: 

 Rozvaha, 

 Výkaz zisku a ztráty, 

 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow). 

 

3.1.3 Uživatelé finanční analýzy 

 

Podle toho, kdo provádí a potřebuje finanční analýzu, ji můžeme rozdělit do dvou 

oblastí: interní a externí. Uživateli účetních informací a finanční analýzy jsou především: 

 manažeři, 

 investoři (akcionáři či vlastníci), 

 banky a jiné věřitelé, 

 obchodní partneři (odběratelé a dodavatelé), 

 zaměstnanci, 

 stát a jeho orgány, 

 konkurenti, 

 zákazníci. 
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3.1.4 Ukazatelé finanční analýzy 

 

Ukazatelé se většinou dělí do dvou hlavních skupin: 

1. Provozní ukazovatele: vyjadřují výkonnost podniku, celkovou úroveň 

hospodaření s majetkem, 

2. Finanční ukazatele: se zaměřují na posouzení finanční pozice, tj. finanční 

struktury, zadluženosti a dluhové služby a likvidity, tedy schopnosti 

splácení závazků. [1] 

V rámci těchto dvou kategorií se sdružují do skupin: 

1. Výnosnost (rentabilita): tj. různé formy míry zisku jako vrcholový ukazatel. 

Schopnost dosahovat přiměřený zisk a zhodnocovat tím kapitál do podniku 

vložený. Patří zde především: rentabilita celkového kapitálu, rentabilita 

vlastního kapitálu, rentabilita dlouhodobého kapitálu, rentabilita, tržeb, 

rentabilita nákladů. 

2. Likvidita (platební schopnost): schopnost podniku hradit své splatné 

závazky. Patří zde především: běžná likvidita, pohotová likvidita, okamžitá 

likvidita. 

3. Finanční stabilita 

4. Solventnost (zadluženost): třetí a čtvrtá skupina hodnotí především 

ze zadlužeností podniku. Zahrnuje celou řadu ukazatelů hodnotících 

finanční strukturu podniku, zejména porovnáváním poměru vlastních 

a cizích finančních zdrojů. Patří zde především: celkové dluhy k celkovým 

aktivům (věřitelské riziko), vlastní kapitál k celkovým aktivům, celkové 

dluhy k vlastnímu kapitálu, úrokové krytí, krytí úvěrového břemene, doba 

splácení dluhů. 
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5. Aktivita (rychlost a doba obratu aktiv): měří schopnost podniku využívat 

vložených prostředků. Význam má nejen obrat aktiv, ale i obratovost 

jednotlivých složek majetku. Patří zde především: relativní vázanost 

celkových aktiv, doba obratu oběžných aktiv, doba obratu zásob, doba 

obratu pohledávek, doba obratu krátkodobých závazků. 

6. Ukazatele kapitálového trhu: jde-li o akciovou společnost, jejíž akcie jsou 

veřejně obchodovatelné. Patří zde především: výplatní poměr, dividenda 

na akcii, ziskový výnos, tržní cena akcie dělená ziskem na 1 akcii, 

dividendové krytí. 

 

3.2 Likvidita podniku 

 

Likvidita určité složky majetku představuje vyjádření vlastnosti dané složky 

majetku rychle a bez velké ztráty hodnoty se přeměnit na peněžní hotovost. Tato vlastnost 

bývá v některé literatuře označována jako likvidnost. Naproti tomu likvidita podniku 

je vyjádřením schopnosti podniku uhradit včas své platební závazky. Nedostatek likvidity 

vede k tomu, že podnik není schopen využít ziskových příležitostí, které se při podnikání 

objeví, nebo není schopen hradit své běžné závazky, což může vyústit v platební 

neschopnost a vést k bankrotu. Pro management podniku může nedostatek likvidity 

znamenat v konečných důsledcích snížení ziskovosti, nevyužití příležitostí, ztrátu kontroly 

nad podnikem, částečnou nebo celkovou ztrátu kapitálových investic. Je důležitá z hlediska 

finanční rovnováhy firmy, neboť jen dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým 

závazkům. Na druhou stranu příliš vysoká míra likvidity je nepříznivým jevem 

pro vlastníky podniku, neboť finanční prostředky jsou vázány v aktivech, které pracují 

ve prospěch výrazného zhodnocování finančních prostředků. [2] 
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Ukazatelé likvidity: 

Běžná likvidita: ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Je citlivá na strukturu zásob, pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě 

či nedobytnosti. U zásob dlouho trvá, než se promění na peníze, nebo´t musí být nejprve 

spotřebovány. Podnik se nevhodným způsobem užívání oběžných aktiv, dostává snadno 

do obtížných finančních situací (nadměrné zásoby, nedobytné pohledávky). Hodnota 

ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,0 – 2,5. 

 

Běžná likvidita =  

 

Pohotová likvidita: snaha odstranit nevýhody u předchozího ukazatele. Je užitečné 

zkoumat poměr mezi ukazatelem běžné a pohotové likvidity. Nižší hodnota této likvidity 

ukazuje nadměrnou váhu zásob v rozvaze podniku. Velký rozdíl mají ukazatelé 

obchodních firem, kde zásoby rychle obměňují. Podle literatury by neměla hodnota 

podniku ukazatele klesnout pod 1. Hodnota se pohybuje v rozmezí 0,7 – 1,2. 

 

Pohotová likvidita =  

 

Okamžitá likvidita: měří schopnost podniku hradit splatné dluhy. Do čitatele 

se dosazují peníze a jejich ekvivalenty. Likvidita podniku by podle literatury neměla 

klesnout pod 0,2 hodnotou ukazatele. Hodnota se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,5. 

 

Okamžitá likvidita =  

 

Obrat pracovního kapitálu: vyjadřuje také likviditu podniku. Je odvozen z čistého 

pracovního kapitálu. Do ukazatele se promítá délka pracovního cyklu, která ovlivňuje, 

velkou část oběžných aktiv. 
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3.2.1 Likvidita podniku Metrostav a.s. 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Běžná likvidita 1,35 1,35 1,35 1,43 1,53 

Pohotová likvidita 1,22 1,22 1,22 1,38 1,50 

Okamžitá likvidita 0,42 0,42 0,42 0,56 0,70 

Tabulka 2- likvidita        Zdroj: zpracování vlastní 

 

Z grafu, stejně jako z tabulky je zcela viditelné, že likvidita podniku Metrostav a.s. 

je na velice dobré úrovni. I přes hospodářskou krizi, která začala v polovině roku 2008 

a vyvrcholila v roce 2009, kdy spoustu firem začalo mít problémy se svou likviditou, 

si tento podnik vedl velice dobře. Dokonce došlo k tomu, že se nezastavila rostoucí 

tendence z předchozích let. V roce 2008 došlo k zvýšení HV o 12% oproti minulému 

období, což byl vzhledem k začínající krizi velice dobrý výsledek. Okamžitá 

a pohotovostní likvidita je nad doporučenými hodnotami, což by mělo znamenat 

nehospodárné šetření finančních prostředků, vzhledem k tomu že by se tyto prostředky 

lépe zhodnotili na termínovaných vkladech. Je ovšem dobré mít větší finanční rezervy, 

poněvadž v případě nevčasného splácení pohledávek se tato firma nedostane do finanční 

tísně. 

Graf 1 - ukazatel likvidity       Zdroj: zpracování vlastní 
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3.3 Rentabilita podniku 

 

Rentabilita nebo-li výnosnost vloženého kapitálu. Je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investičního kapitálu. Ukazatel rentability 

slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. V časové řadě by měly mít obecně 

rostoucí tendenci. Ukazatelé výnosnosti nebo efektivnosti hospodaření se vypočte jako 

poměr výnosu (zisku) k vynaloženým prostředkům (investice a náklady) a vyjadřuje 

obvykle v procentech. Je to jeden ze základních ekonomických pojmů a jedno z hlavních 

kritérií hospodářského podnikání. Protože každý podnik má své specifické cíle, jejichž 

míra naplnění slouží jako kritérium úspěšnosti daného podniku, je všem podnikům 

společný cíl dosahovat uspokojené výnosnosti vloženého kapitálu, kterou je ovšem třeba 

hodnotit v souvislosti s platební schopností a finanční stabilitou, které souvisí s celkovou 

majetkovou a finanční strukturou. Zisk vztažený ke kapitálu se nazývá rentabilita. Zisk 

je absolutním ukazatelem výkonu. Ukazatele rentability vloženého kapitálu se v praxi 

se používají v různých směrech, podle toho, a k jakému účelu je používá. Liší se podle 

rozsahu a obsahu, které mají zahrnuty do jeho výpočtu. Do činitele dosazujeme zisk před 

úroky a zdaněním, zisk před zdaněním, zisk po zdanění a ve jmenovateli nějaký druh 

kapitálu, respektive tržby. 

 

Ukazatelé rentability: 

ROI- ukazatel rentability vloženého kapitálu (ukazatel míry zisku): nejdůležitější 

ukazatel, podle které se hodnotí podnikatelská činnost firem. Ukazuje nám, jak působí 

celkový kapitál vložený do podniku, nezávislý na zdroji financování. Čitatel zlomku není 

zadán jednoznačně. Setkáme se zde se ziskem před úhradou všech úroků, zisk 

před zdaněním či ziskem po zdanění. Počítá se průměrem těchto veličin na počátku a konci 

období. 

 

ROI =  
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ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv (míry výnosu na aktiva, 

návratnosti aktiv): poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání 

bez ohledu na zdroje financování. V čitateli je dosazen EBIT (daně z příjmu). Je užitečný 

při porovnání podniku s rozdílnými daňovými podmínkami a s různým podílem dluhu 

ve finančních zdrojích. 

 

ROA = 
 

 

 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu (výnosnosti vlastního kapitálu, 

návratnosti vlastního kapitálu): míra ziskovosti z vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž 

vlastníci zjistí, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos. V čitateli je čistý zisk 

po zdanění a ve jmenovateli je vhodné myslet nato, jaký fond vypustit (budoucí rozdělení 

zaměstnanců). Pro investora je důležité, aby ukazatel ROE byl vyšší než úroky. 

 

ROE =  

 

ROCE – ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (výnosnosti dlouhodobě 

investovaného kapitálu): v čitateli jsou celkové výnosy a ve jmenovateli dlouhodobé 

finanční prostředky. Slouží k porovnávání podniků, zejména k hodnocení v monopolních 

veřejně prospěšných společností. 

 

ROCE =  
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ROS – ukazatel rentability tržeb: je to ukazatel zisku vztažený k tržbám. 

Ve jmenovateli je tržní hodnocení výkonu podniku za určité časové období. Tržní 

úspěšnost je podmíněna mnoha faktory.  Kdy hodnota výrobkům či služeb nemusí být vždy 

rozhodující. Roli zde hraje i marketingová strategie, cenová politika, reklama, módní vlivy, 

nálady veřejnosti. V čitateli je čistý zisk po zdanění. 

 

ROS =  

 

PMOS – ukazatel ziskové marže (ziskové rozpětí): ukazuje zisk na korunu obratu. 

V čitateli je čistý zisk po zdanění. Je to modifikace ukazatele ROS. Uvádí se v halířích. 

 

PMOS =  

 

1-ROS – ukazatel nákladovosti (nákladovost tržeb): počítá se to jako rozdíl tržeb 

a zisku. Nebo počítáme jako podíl nákladů a tržeb.  

 

1-ROS = 1 -  =  
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3.3.1 Rentabilita podniku Metrostav a.s. 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita 

vlastního kapitálu 
0.41 0.41 0.33 0.24 0.34 

Rentabilita 

celkového 

kapitálu 

0.08 0.08 0.08 0.06 0.10 

Rentabilita 

dlouhodobého 

Kapitálu 

0.26 0.26 0.23 0.17 0.25 

Rentabilita tržeb 0.06 0.06 0.06 0.05 0.08 
Tabulka 3 - rentabilita       Zdroj: zpracování vlastní 

 

V roce 2007 byl zaznamenán mírný pokles výkonu i hospodářského výsledku 

oproti minulému roku, který pokračoval také v roce 2008. Došlo ke snížení ukazatelů 

rentability a roku 2008 dosáhly svého minima za posledních 5 let. V roce 2009 již došlo 

k mírnému vzestupu všech dílčích ukazatelů rentability, což zapříčinili příznivé výsledky 

produktivity práce, která se v tomto roce oproti minulému zvýšila.  V tomto roce došlo 

také k výraznému snížení obratu Metrostavu v segmentu občanských a bytových staveb, 

ovšem nakonec se firmě podařilo snížení obratu vykompenzovat vyššími výkony 

v podzemním a dopravním stavitelství, jež nadále tvoří dominantní složku obratu 

společnosti Metrostav. 

 

Graf 2- ukazatel rentability       Zdroj: zpracování vlastní 
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3.4 Aktivita podniku 

 

Aktivita a její ukazatele měří efektivnost podnikatelské činnosti a využití zdrojů 

podle rychlosti obratu vybraných položek rozvahy. Jejich rozbor má sloužit k hledání 

odpovědi na otázku, jak hospodaříme s aktivy a jaké má toto hospodaření vliv 

na výnosnost a likviditu podniku. Má-li jich vice, než je účelné, vznikají mu zbytečné 

náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, pak se musí vzdát mnoha výhod 

a přichází o výnosy, které by mohl získat. Ukazatele aktivity se zabývají především aktivy 

oběžnými a krátkodobými závazky, což znamená, že vyhodnocujeme dobu obratu zásob, 

pohledávek a závazků. 

 

Ukazatelé aktivity: 

Vázanost celkových aktiv (kapitálu): čím je ukazatel nižší, tím lépe. Podává 

informace o výkonnosti, s níž podnik využívá aktiv. Slouží k prostorovému srovnání. 

 

Vázanost celkových aktiv =  

 

Relativní vázanost stálých aktiv: je odvozen o ukazovatele vázanosti celkových 

aktiv. Projevuje se zde vliv opisů. V čitateli je zůstatková hodnota stálých aktiv. 

 

Relativní vázanost stálých aktiv =  

  



Veronika Weberová: Finanční analýza 
 

 

 

23 

2012 

Obrat celkových aktiv: udává počet obrátek, za daný časový interval. Označovaný 

též jako produktivita vloženého kapitálu. Ukazuje, jak se zhodnocují naše aktiva 

ve výrobní činnosti firmy bez ohledu na zdroje jejich krytí. 

 

Obrat celkových aktiv =  

 

Obrat stálých aktiv: je ukazatelem efektivnosti využívání budov, strojů, zařízení, 

dopravních prostředků a ostatního dlouhodobého HIM. Je převráceným ukazatelem 

relativní vázanosti stálých aktiv. 

 

Obrat stálých aktiv =  

 

Obrat zásob:udává kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku 

prodána a znovu uskladněna. Někdy nazývám jako ukazatel intenzity využití zásob. 

 

Obrat zásob =  

 

Doba obratu zásob: nám udává za jakou dobu (počítá se ve dnech) firma průměrně 

prodá své zásoby. Jinak řečeno, jak dlouho tyto zásoby leží na skladě a vážou tak na sebe 

finanční prostředky. 

 

Doba obratu zásob =  
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Doba obratu pohledávek: používá se hodnocení účtu 311. nám udává, jakou dobu 

průměrně čekáme na peníze, než nám naši odběratele zaplatí svůj závazek vůči nám. 

Po tuto průměrnou dobu musí podnik čekat na inkaso plateb za své již provedené tržby. 

 

Doba obratu pohledávek =  

 

Doba obratu závazků: používá se hodnocení účtu 321. Stanovuje dobu, která 

(v průměru) uplyne mezi nákupem zásob či externích výkonů a jejich úhradou, tedy jaká 

je naše platební morálka vůči našim věřitelům. 

 

Doba obratu závazků =  
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3.4.1 Aktivita podniku Metrostav a.s. 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu aktiv 261,45 261,45 261,45 278,68 298,24 

Doba obratu stálých aktiv 83,86 83,86 83,86 88,98 97.60 

Doba obratu zásob 17,68 17,68 17,68 6,91 5,64 

Průměrné inkasní období 83,31 83,31 83,31 86,98 79,19 

Doba obratu závazků 86,25 86,25 86,25 96,28 90,76 
Tabulka 4- aktivita        Zdroj: zpracování vlastní 

 

Zde můžeme vidět, že došlo k výraznějšímu přírůstku obratu stálých aktiv, 

což bylo způsobené hospodářskou krizi, kdy došlo k zastavení nebo úplnému zrušení velké 

části zakázek, které měla firma provádět. Došlo k tomu, že výrobní kapacity nebyly naplno 

využívány a proto také došlo již v roce 2008 k propuštění několika zaměstnanců. 

Největším procentuálním poklesem byl však ukazatel obratu zásob, který nám spadl o více 

než 2/3 od roku 2007 do roku 2009. Důvodem bylo omezení výroby, což zapříčinilo menší 

množství zásob na skladě. Platební morálka naši firmy se v roce 2009 zlepšila oproti 

minulému roku, avšak její hodnoty se stále nedostaly na úroveň roku 2007. Produktivita 

vloženého kapitálu se zvýšila, což je pro naše investory nejpozitivnější zpráva. 

 

 

Graf 3- ukazatel aktivity       Zdroj: zpracování vlastní 
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4 Návrhy a doporučení 

 

Z grafu, stejně jako z tabulky bylo zcela viditelné, že likvidita podniku Metrostav 

a.s. je na velice dobré úrovni. I přes hospodářskou krizi, která začala v polovině roku 2008 

a vyvrcholila v roce 2009, kdy spoustu firem začalo mít problémy se svou likviditou, 

si tento podnik vedl velice dobře. Dokonce došlo k tomu, že se nezastavila rostoucí 

tendence z předchozích let. V roce 2008 došlo k zvýšení HV o 12% oproti minulému 

období, což byl vzhledem k začínající krizi velice dobrý výsledek. Okamžitá 

a pohotovostní likvidita je nad doporučenými hodnotami, což by mělo znamenat 

nehospodárné šetření finančních prostředků, vzhledem k tomu že by se tyto prostředky 

lépe zhodnotili na termínovaných vkladech. Je ovšem dobré mít větší finanční rezervy, 

poněvadž v případě nevčasného splácení pohledávek se tato firma nedostane do finanční 

tísně. 

V roce 2007 byl zaznamenán mírný pokles výkonu i hospodářského výsledku 

oproti minulému roku, který pokračoval také v roce 2008. Došlo ke snížení ukazatelů 

rentability a roku 2008 dosáhly svého minima za posledních 5 let. V roce 2009 již došlo 

k mírnému vzestupu všech dílčích ukazatelů rentability, což zapříčinili příznivé výsledky 

produktivity práce, která se v tomto roce oproti minulému zvýšila.  V tomto roce došlo 

také k výraznému snížení obratu Metrostavu v segmentu občanských a bytových staveb, 

ovšem nakonec se firmě podařilo snížení obratu vykompenzovat vyššími výkony 

v podzemním a dopravním stavitelství, jež nadále tvoří dominantní složku obratu 

společnosti Metrostav. 

Viděli jsme, že došlo k výraznějšímu přírůstku obratu stálých aktiv, což bylo 

způsobené hospodářskou krizi, kdy došlo k zastavení nebo úplnému zrušení velké části 

zakázek, které měla firma provádět. Došlo k tomu, že výrobní kapacity nebyly naplno 

využívány a proto také došlo již v roce 2008 k propuštění několika zaměstnanců. 

Největším procentuálním poklesem byl však ukazatel obratu zásob, který nám spadl o více 

než 2/3 od roku 2007 do roku 2009. Důvodem bylo omezení výroby, což zapříčinilo menší 

množství zásob na skladě. Platební morálka naši firmy se v roce 2009 zlepšila oproti 

minulému roku, avšak její hodnoty se stále nedostaly na úroveň roku 2007. Produktivita 

vloženého kapitálu se zvýšila, což je pro naše investory nejpozitivnější zpráva. 
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5 Závěr 

 

Firma Metrostav a.s. si v roce 2007 až 2009 vede jak v ČR, tak i v zahraničí přes 

světovou hospodářskou krizi poměrně dobře. K zjištění tohoto faktu jsme využila 

poměrovou analýzu, která je založena na poměrových ukazatelích a pomoci těchto 

výsledku mohu konstatovat, že i přes krizi nedojde ke krachu firmy, i když ji bylo zmařeno 

spoustu výstaveb, se kterýma počítala. Spousta firem podobného zaměření se ocitá 

na hranici únosnosti, kdy může dojít ke krachu firmy. 

V roce 2007 výkony dosáhly hodnoty 21 780 mil. Kč, hospodářský výsledek 

za účetní období činil 816 mil. Kč.  Na hospodářských výsledcích Metrostavu do značné 

míry odrazily bolesti českého stavebního trhu (stoupající cena energií a surovin, nedostatek 

stavebních hmot, nedostatek kvalifikovaného personálu, odsouvání výstavby z důvodu 

legislativního nedořešení přípravy projektů, nerovné podmínky na trhu EU a podobně), 

i tak dokázala společnost udržet své postavení na českém trhu stavebních prací, když 

se podobně jako v roce 2006 na celkové stavební produkci v zemi podílela zhruba pěti 

procenty. Největší objemy zakázek přitom realizovala v segmentu občanské výstavby, 

kde se uplatnila zejména na výstavbě bytových komplexů a administrativních 

a obchodních center, a dále v segmentu dopravních staveb. 

V roce 2008 společnost Metrostav a.s. provedla externí stavební výkony ve výši 

22,67 mld. Kč, čímž dosáhla nejvyššího obratu v historii firmy. Podařilo se ji tak posílit 

podíl na stavební produkci v České republice, který představoval téměř 4,5 procenta. 

Své postavení výrazně zvýšila akciová společnost Metrostav především v segmentu 

dopravních staveb, občanské výstavby a průmyslových staveb. Vzhledem k vzrůstajícím 

rizikům naopak během roku omezila svou angažovanost v bytové výstavbě, kde i za cenu 

snížení obratu byl prováděn přísnější výběr zakázek na realizaci bytových projektů. 

Dominantní náplni výrobního programu tak zůstaly zejména segmenty pozemních 

i podzemních staveb dopravní infrastruktury – metro, silnice, dálnice, tunely a mosty. 
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V roce 2009 výkony dosáhly výše 22,24 mld. Kč, proti historicky nejvyššímu 

výkonu 22,67 mld. Kč, který byl dosažen v roce předchozím. Výrazné snížení obratu 

Metrostavu v segmentu občanských a bytových staveb se podařilo kompenzovat vyššími 

výkony v podzemním a dopravním stavitelství, jež nadále zůstávají dominantní složkou 

obratu společnosti Metrostav. Na rozdíl od řady společnosti, které pod tlakem ekonomiky 

musely výrazně redukovat své kapacity, se čelní postavení naši společnosti na trhu 

upevnilo, neboť dostatečný zásobník práce a výrazná diverzifikace činnosti umožnili 

udrženi všech podstatných vnitropodnikových technologii a kapacit. 
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