
 



 



 



 



 



 



 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou vypovídací schopnosti výstupů z ekonomického 

informačního systému Helios Orange, stanovením a vyhodnocením klíčových ukazatelů 

finanční analýzy, potřebných pro střední a vrcholové manažery malých a středně velkých 

průmyslových firem, v tomto případě zejména firem stavebních. Jako příklad je použito 

prostředí společnosti Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o.  V teoretické části jsou popsány 

jednotlivé ukazatele finanční analýzy pro rozhodovací procesy. V praktické části jsou 

popsány informační systém Helios Orange a společnost Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o., 

dále způsob využívání ekonomických údajů, dostupných ve formě výstupů z IS. Následně je 

vyhodnocena kvalita obsahová stránka výstupů z informačního systému Helios Orange pro 

potřeby středního a vrcholového managementu společnosti. 
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ukazatele likvidity, ukazatele zadluženosti, vypovídací schopnost ukazatelů, výkaz příjmů a 

výdajů – cash-flow, ekonomické výstupy. 

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with an analysis of an evidence-giving ability of an economic 

output from the Helios Orange information system, a definition and evaluation of the key 

indicators of the financial analysis needed by a middle and top management of the small and 

medium industrial enterprises, in that case especially of the construction companies. In the 

theoretical part of the thesis there are described mainly basic indicators of the financial 

analysis for managing processes. In the practical part of this diploma thesis there are 

described the Helios Orange Information System and the construction company Stamont – 

Pozemní stavitelství, Ltd. The outcomes of the Helios Orange information system and of the 

financial analysis are farther evaluated.  
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Information system, Financial analysis, Construction industry, Profitability ratios, Debt 
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1. ÚVOD 

V České republice vzniklo po roce 1989 mnoho firem a společností. Jejich majitelé a 

zakladatelé měli vizi, sen, případně začali podnikat v oboru, kterému rozuměli a o kterém 

měli nejvíce znalostí. Mnoha majitelům chyběly ekonomické znalosti a vzdělání k tomu, aby 

mohli efektivněji řídit své firmy. Trh během jednadvaceti let eliminoval množství firem 

působících na trhu vlivem jednání majitelů těchto firem a společností. Udělali pravděpodobně 

ve svém podnikání v určitém okamžiku nesprávné rozhodnutí. Pro existenci podniku je kromě 

odborných znalostí naprosto klíčové správné analyzování finančních výkazů. Pomocí těchto 

analýz mohou podniky stavět své strategie, vize, plánovat vývoj své činnosti, mapovat rozvoj 

okolního trhu a porovnávat dosažené výsledky s konkurencí.  

Cílem této diplomové práce je navrhnout výstupy z ekonomického informačního systému 

malého a středního podniku tak, aby byly snadno čitelné, jednoznačně vypovídající o stavu 

podniku a tím rychle a jasně použitelné pro vlastníky, vrcholové a střední manažery, řídící 

tyto podniky a společnosti. V této diplomové práci jsem jako příklad použila ekonomický 

informační systém Helios Orange a konkrétní výstupy jsem aplikovala na potřeby 

vrcholových a středních manažerů ve středně velké stavební společnosti Stamont – Pozemní 

stavitelství, s.r.o. Práce by měla definovat klíčové ekonomické ukazatele, které budou 

vrcholovým a středním manažerům společnosti, působící ve stavebnictví, napomáhat ke 

správným ekonomické-hospodářským rozhodnutím a tím k upevnění postavení podniku 

v konkurenčním prostředí trhu.  
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2. FINANČNÍ ANALÝZA V PODNIKU 

2.1 POPIS FINANČNÍ ANALÝZY 

Ekonomická data v podniku slouží nejen pro okamžité zachycení stavu a počínání podniku 

nebo firmy. Výstupy z těchto ekonomických dat slouží také externím subjektům pro 

nejrůznější účely. Stát využívá ekonomických údajů jednotlivých podniků k vyčíslení a 

kontrole daňových odvodů a tím naplňuje svou daňovou politiku. Dodavatele bude zase 

zajímat stabilita podniku, kterému dodávají své výrobky a služby, jeho likvidita, tedy 

schopnost hradit své závazky dobře a včas. Banky mohou požadovat ekonomická data 

podniku pro posouzení, zda je bezpečné a pro banku výhodné poskytnout podniku úvěr 

v požadované výši. Ekonomickou stabilitu a situaci podniku na trhu monitorují také 

konkurenti, odběratelé, může zajímat i zaměstnance a odborové organizace a v neposlední 

řadě zajímá vývoj podniku akcionáře, podílníky a vlastníky podniku.  

Jsou to především manažeři společnosti, kteří jsou odpovědni za počínání podniku na trhu, za 

volbu vhodné strategie, za přípravu dlouhodobých i operativních plánů podniku. Ke 

správnému řízení firmy s ohledem na situaci v místě podnikání a s ohledem na konkurenci a 

vývoj odvětví, ve kterém společnost působí, napomáhají manažerům na všech úrovních 

především nejrůznější ekonomické údaje a výstupy a přehledy vyplývající z těchto 

ekonomických dat. 

Společnosti by mělo záležet na tom, aby v podniku fungoval spolehlivý informační systém, co 

nejvíce přizpůsobený právě potřebám konkrétní firmy. Systém by měl být schopen zachytit 

všechny činnosti, odehrávající se v podniku, od zajištění kapitálu na financování dodávek 

odběratelům, přes evidenci mezd a zaměstnanců, až po zajištění odbytu svých výrobků a 

služeb. Následný servis a služby poskytované stálým klientům také mohou být zachyceny 

v informačním systému podniku. 

Aby mohli manažeři na vrcholné a střední úrovni posoudit výkonnost a perspektivu 

společnosti a zajistit kvalitní řízení podniku, napomáhají jim k tomu výstupy z tohoto 

informačního systému, které zohledňují najednou více dílčích parametrů z minulých období, 

tak i z aktuálního stavu a počínání podniku. K takovým výstupům patří metody finanční 

analýzy [13]. 
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Název finanční analýza pochází ze Spojených států amerických, i když již dříve se podobné 

postupy využívaly i jinde ve světě, zde nazývané jako účetní výsledky, bilanční kritika nebo 

bilanční analýza [8]. 

Všechny tyto názvy pojednávají o tomtéž. O analýze účetních výkazů, účetních závěrek a 

dalších manažerských ekonomických výkazů, které se v podniku používají. Finanční analýza 

není zachycena zákony nebo předpisy, její zpracování není nařízeno žádnými státními orgány 

a úřady. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o finančním zdraví podniku [6]. 

Jedná se o velmi specifický souhrn ekonomických údajů, které jsou důležité pro danou 

společnost. Tato společnost si tuto finanční analýzu může zpracovávat sama, v jakémkoliv 

intervalu a součástí této finanční analýzy mohou být nejrůznější ukazatele. Tím se také 

finanční analýza liší o účetní závěrky, která je stanovena zákonem a má jasně definované 

náležitosti a složení. Zpracování finanční analýzy v podniku je tedy záležitostí velice 

individuální, navrženou dle potřeb konkrétní společnosti [13]. Zdroje pro zpracování finanční 

analýzy v podniku jsou účetní výkazy, jedná se o rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz 

příjmů a výdajů (cash-flow). 

Finanční analýzu můžeme dělit na externí a interní. Externí finanční analýza monitoruje o 

zveřejňované a zvnějšku dostupné informace o podniku. Provádí ji obvykle vnější subjekty – 

stát, banky, dodavatelé, investoři, odborové organizace, konkurenční podniky. Oproti tomu 

interní finanční analýza slouží výhradně manažerům, vlastníkům a zaměstnancům podniku. 

Tuto analýzu provádějí zejména finanční manažeři a často celé vedení podniku. Je rozborem 

hospodaření společnosti a zahrnuje veškerá data finančního, manažerského a 

vnitropodnikového účetnictví. Zaměřuje se především na tvorbu strategických rozhodnutí, na 

srovnávání minulých období se současným stavem podniku, na plánování budoucích období, 

srovnávání vývoje podniku s konkurenčními podniky v odvětví, stanovuje trendy vývoje 

podniku i kontrolní mechanismy podniku. V celkovém pojetí se finanční analýza zaměřuje i 

na stanovení očekávaného budoucího vývoje podniku, na predikci možných nebezpečí a rizik 

pro společnost, předpovídá možné finanční tísně, rizika převzetí podniku jinou společností a 

na celkové budoucí ohodnocení podniku [16]. 

Primárním cílem každého podniku by mělo být zvyšování hodnoty podniku a dosažení zisku. 

O finančních poměrech v podniku vypovídá každoročně zpracovávaná účetní závěrka. Její 

výkazy – rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty (výsledovka) jsou primárními a 

nejdůležitějšími zdroji pro finanční analýzu. Podle potřeb firmy pak můžeme za zdroje pro 

zpracování finanční analýzy považovat výkaz cash-flow, výroční zprávy, auditorské zprávy, 
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dále jednotlivé účetní výkazy a přehledy vyplývající z účetnictví, např. přehled o stavu a toku 

zásob, přehledy o pohledávkách a závazcích podniku [9]. 

2.2 VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 

Zpracovaná finanční analýza musí být ovšem správně interpretována a vysvětlena. Vzhledem 

k tomu, že se v účetních výkazech pracuje s oceněním jednotlivých položek v historických 

cenách, je potřeba výstupy finanční analýzy správně pochopit a vytvořit si tak obrázek o stavu 

společnosti.  

Zmíněná zkreslenost účetních dat ve vztahu ke skutečnosti je vnímána jako nedostatek ve 

vypovídací schopnosti výsledků finanční analýzy. V účetních výkazech nelze v současné době 

zachytit vliv inflace, popř. tvorbu „tichých rezerv“ [8]. Rovněž odpisy a metody odpisování 

jsou nepřesnou a umělou aproximací skutečného procesu stárnutí aktiva. Výkaz zisku a ztráty 

(výsledovka) poskytuje podobně zkreslené údaje, podobně jako rozvaha. Ve výsledovce 

uváděný zisk, oficiálně výsledek hospodaření za účetní období, není roven čisté hotovosti 

vytvořené firmou za dané účetní období a nevyčísluje tak skutečný hotovostní příjem.  

Pro potřeby zpracování finanční analýzy je vhodné upravit účetní výkazy tak, aby věrněji 

odpovídaly skutečnému hospodaření, jednotlivé položky by měly být vyjádřeny realisticky a 

měly by být očištěny o sporné částky. Takovým položkám aktiv by měly v rozvaze odpovídat 

o zdroje krytí na straně pasiv. Mělo by být zachováno tzv. zlaté bilanční pravidlo, kdy 

krátkodobá aktiva by měla být financována převážně penězi krátkodobými – kontokorentním 

účtem, krátkodobými závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a daňovým úřadům. Oproti 

tomu pak dlouhodobá aktiva by měla být financována dlouhodobými zdroji, ať už vlastním 

kapitálem nebo cizími zdroji v podobě půjček nebo cenných papírů, např. dluhopisů [1].  

Podobným způsobem je vhodné upravit i výsledovku seřazením nákladů a výnosů podle 

činností, ke které se vztahují, tzn. nejdříve seřadit náklady a výnosy z prodejní a výrobní 

činnosti, dále finanční a investiční aktivity a nakonec položky z mimořádné činnosti. Dále by 

měl být uveden výsledek hospodaření a zdanění hrubého zisku. Na závěr by mělo být uvedeno 

vypořádání výsledku hospodaření, např. výplata dividend, podílů na zisku, případně 

ponechání výsledků hospodaření ve společnosti pro pozdější potřeby [5]. 

Touto úpravou je dosaženo přehlednějšího výstupu pro investory a manažery vyhodnotit váhu 

a důležitost jednotlivých položek těchto účetních výkazů. Manažeři a ostatní subjekty, které 
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s výstupy a výsledky finanční analýzy pracují, by nicméně měli mít základní znalosti o 

ekonomické činnosti podniku a o interpretaci výsledků finanční analýzy. 

2.3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY  

Metod pro vypracování finanční analýzy v podniku je celá řada. V odborné literatuře se 

setkáváme nejčastěji s rozdělením metod finanční analýzy na analýzu fundamentální a 

analýzu technickou. V praxi používáme výraz finanční analýza nejčastěji ve spojení 

s technickou analýzou. Tuto technickou, popř. finanční analýzu můžeme rozdělit na dvě větší 

skupiny – na analýzu absolutních ukazatelů a analýzu poměrových ukazatelů. Patří zde však 

také analýza fondů finančních prostředků [9].  

2.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato analýza, jak již z jejího názvu vyplývá, porovnává přímo absolutní údaje z účetních 

výkazů. Tyto údaje lze porovnávat buď horizontálně, nebo vertikálně. Horizontální analýza se 

zabývá především porovnáváním jednotlivých položek v účetních výkazech v čase. To 

znamená, že se porovnávají stejné položky jednoho účetního výkazu, zpracovaného pro 

několik účetních období, např. porovnává se jeden údaj v rozvaze za posledních pět let. Čím 

delší časové období se zahrnuje do porovnání, tím kvalitnější výsledky dostáváme [14].  

Vertikální analýza porovnává naopak údaje za jedno účetní období a tyto údaje porovnává 

mezi sebou procentním vyjádřením jejich vztahu. Vertikální analýzu používají manažeři a 

investoři především k porovnání situace podniku a jiných firem v odvětví. 

2.3.2 Analýza fondů finančních prostředků 

Mezi nejčastěji používané fondy ve finanční analýze patří čistý pracovní kapitál a čisté 

pohotové prostředky. Vyčíslujeme je jako rozdíly mezi položkami aktiv a pasiv v rozvaze. 

Čistý pracovní kapitál vypovídá o vztazích mezi majetkovou strukturou firmy a její 

kapitálovou strukturou. Velikost čistého kapitálu je velmi důležitá pro stanovení platební 

schopnosti firmy. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být schopnost firmy 

hradit své závazky [3]. V podmínkách českého trhu je značně rozšířeno podcenění tohoto 

ukazatele, kdy se firmy dostávají do platební neschopnosti nesprávným řízením své 

kapitálové struktury. 
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2.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Základem finanční analýzy jsou finanční poměrové ukazatele, které jsou vyjádřeny jako 

poměr dvou absolutních ukazatelů. Často se při vyslovení pojmu finanční analýza setkáváme 

právě s analýzou poměrových ukazatelů. Tato analýza je také nejčastěji využívána 

k hodnocení zdraví podniku v praxi. Jednotlivé ukazatele této analýzy si podnik volí dle 

svých potřeb, podle toho, komu je budoucí zpracovaná finanční analýza určena a o jakých 

vlastnostech podniku má vypovídat. 

Analýzu poměrových ukazatelů můžeme dále členit do hlavních skupin: 

o analýza ukazatelů likvidity, 

o analýza ukazatelů finanční stability, 

o analýza ukazatelů aktivity, 

o analýza ukazatelů rentability. 

Dalšími ukazateli v souvislosti s finanční analýzou mohou být ukazatele kapitálového trhu, 

ukazatele produktivity, ukazatele tržní hodnoty a další výrobní nebo marketingové ukazatele, 

které jsou vytvořeny a používány pro potřeby konkrétního podniku nebo firmy.  

2.3.3.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity měří a znázorňují schopnost podniku uspokojit (hradit) své závazky – 

dluhy. Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit, s tím, co je nutné zaplatit. Ať už 

v okamžitém (krátkodobém) horizontu, nebo v delším období (např. v příštích 12 měsících). 

Likvidita je pro podnik velice důležitá. Podnik potřebuje mít dostatek likvidních prostředků 

k dispozici. Naopak přebytek likvidních prostředků znamená, že firma má příliš mnoho těchto 

likvidních finančních prostředků k dispozici v pokladně a na svých bankovních účtech. Takto 

držený přebytek finančních prostředků se nepoužíváním znehodnocuje. Je tedy potřeba najít 

rovnováhu a účelné množství finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladně, které 

jsou pro podnik nezbytně nutné.  

Podle toho, jakou likviditu podniku neboli stupeň likvidity měříme, používáme různé účetní 

údaje jako vstupy [12]. 

Likvidita 1. stupně, tzv. okamžitá likvidita popisuje schopnost podniku hradit své okamžitě 

splatné závazky. Poměřuje stav nejlikvidnějších prostředků podniku a krátkodobé (okamžitě 

splatné) závazky [3]. Za nejlikvidnější prostředky podniku považujeme hotové peníze, peníze 
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na běžných bankovních účtech, ekvivalenty peněz a krátkodobé cenné papíry, které můžeme 

velmi rychle směnit na peníze. Za okamžitě splatné závazky zde považujeme právě splatné 

závazky vůči dodavatelům (faktury), aktuální daňovou povinnost, splatné zákonné sociální a 

zdravotní pojištění, zálohy apod. V případě, že porovnáváme tyto okamžité stavy, měla by být 

optimální hodnota likvidity kolem 1. 

 

          Likvidita 1. stupně = Krátkodobý finanční majetek / Okamžitě splatné závazky           (1) 

 

V případě, že poměřujeme likviditu 1. stupně jako poměr mezi krátkodobým finančním 

majetkem a závazky, které budou splatné v průběhu následujících 12 měsíců, pak je optimální 

hodnota této likvidity cca 0,2. 

 

               Likvidita 1. stupně = Krátkodobý finanční majetek / Krátkodobé závazky               (2) 

 

Likvidita 2. stupně, nazývaná také pohotová likvidita (acid test, quick ratio), porovnává 

celkový oběžný majetek firmy, snížený o zásoby, které jsou méně likvidní, tj. hůře 

převoditelné na peníze. Naopak oproti předchozímu výpočtu zahrnuje navíc pohledávky. 

Pohledávky proto, že se předpokládá jejich včasná úhrada odběratelem, případně lze tyto 

pohledávky prodat před lhůtou jejich splatnosti faktoringové společnosti a tím je okamžitě 

přeměnit na likvidní peníze. Tato likvidita je proměnlivá v závislosti a oboru a odvětví 

činnosti podniku. Výslednou hodnotu je třeba porovnávat s průměrem v daném odvětví.  

Hodnota této likvidity by neměla klesnout pod 1, což je kritická hodnota likvidity 2. stupně. 

Ideálně by se měla tato hodnota pohybovat v intervalu 1-1,5. 

 

Likvidita 2. stupně = Krátkodobý finanční majetek + pohledávky / Krátkodobé závazky      (3) 

 

Běžná likvidita, jinak také nazývána jako likvidita 3. stupně (current ratio) vyjadřuje logicky 

vyšší poměr oběžného majetku ke krátkodobým závazkům, než likvidita 1. a 2. stupně 

Zahrnuje ve svém výpočtu i hodnotu zásob v podniku. Proto se tento ukazatel doporučuje 

znovu poměřovat s ostatními podniky v oboru. Zároveň je třeba jej citlivě interpretovat a 
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vykládat, protože podniky mají různé stavy zásob a záleží na činnosti podniku a na odvětví, 

ve kterém firma podniká, jak vysoké zásoby jsou pro podnik nezbytně potřebné. Hodnota, 

ukazující na zdravé řízení likvidity v podniku, se pohybuje ideálně v rozmezí 2-3. Hodnota se 

ale může u jednotlivých podniků částečně měnit [7]. 

 

                          Likvidita 3. stupně = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky                          (4) 

 

2.3.3.2 Ukazatele finanční stability podniku 

Ukazatele finanční stability vypovídají o skladbě kapitálu a míře zadluženosti firmy. Stálá 

aktiva, to znamená dlouhodobý hmotný, nehmotný i finanční majetek firmy, by měla být 

podle zlatého bilančního pravidla kryta dlouhodobými zdroji a ne zdroji krátkodobými [2]. 

Ukazatele finanční stability neboli rovnováhy analyzují strukturu dlouhodobých a celkových 

pasiv, strukturu aktiv a vztahy mezi dlouhodobým majetkem a pasivy. Vypovídají o míře 

zadlužení společnosti, případně o možnosti jejího dalšího zadlužení. Pro stanovení optimální 

míry zadlužení a podílu vlastního kapitálu na financování aktiv společnosti můžeme použít 

výpočty ukazatelů Stupeň krytí stálých aktiv I. a Stupeň krytí stálých aktiv II. 

 

                           Stupeň krytí stálých aktiv I = Vlastní kapitál / Stálá aktiva                         (5) 

a 

                     Stupeň krytí stálých aktiv II = Dlouhodobý kapitál / Stálá aktiva                      (6) 

 

Jak logicky z výpočtu vyplývá, měl by poměr dlouhodobého kapitálu a stálých aktiv činit 

nejméně 1, tzn. veškerá stálá (dlouhodobá) aktiva jsou kryta dlouhodobým kapitálem 

(vlastním kapitálem a dlouhodobým cizím kapitálem). Čím vyšší bude dosažená hodnota, tím 

lepší je finanční rovnováha či stabilita firmy. Pro stanovení míry zadluženosti však kromě 

těchto ukazatelů potřebujeme analyzovat i peněžní toky v podniku. Společnosti s velmi 

stabilním peněžním tokem si mohou dovolit i větší zadlužení, to vše v závislosti na správné 

interpretaci dosažených ukazatelů. 
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K optimálnímu zhodnocení míry zadluženosti podniku můžeme použít i další ukazatele 

hodnotící různé typy a míry zadlužení, např. teoretická doba splácení dluhů, ukazatele 

úrokového krytí, ukazatele krytí peněžních výdajů [4]. 

Používání ukazatelů obsahujících tokové veličiny (peněžní toky, cash-flow) poskytuje řadu 

informací, velice cenných pro chod podniku, a proto je žádoucí používat je ve větší míře, než 

je dosud obvyklé. K tomu je potřeba, aby společnosti kromě zákonem stanovených účetních 

výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztráty) sestavovaly pravidelně i přehled o finančních tocích 

v podniku (tzv. cash-flow). 

Pro sledování jednotlivých součástí aktiv existují a jsou v literatuře popsány i další ukazatele, 

vyjadřující poměry jednotlivých složek aktiv. Jedná se například o určení podílu oběžných 

aktiv, podílu pohledávek nebo zásob. Vzájemným porovnáním lze usměrnit a efektivně řídit 

rozložení jednotlivých aktiv podniku. Patří zde zejména: 

 

Podíl oběžných aktiv = Oběžná aktiva / Aktiva                                                                      (7) 

 

Podíl pohledávek na oběžných aktivech = Pohledávky / Oběžná aktiva                                (8) 

 

Podíl zásob na oběžných aktivech = Zásoby / Oběžná aktiva                                                 (9) 

2.3.3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nám poskytují přehled o tom, jak hospodaří podnik během své činnosti 

s časem a jak využívá všech možností pro efektivní zhodnocení svého majetku. Ukazatele 

aktivity můžeme také nazvat zhodnocením obrátkovosti ve firmě. Posuzovat lze např. 

obrátkovost zásob, pohledávek, celkových aktiv, můžeme měřit dobu splatnosti pohledávek i 

závazků. V další části budeme metody finanční analýzy aplikovat konkrétně na stavební 

společnost, kde zásoby tvoří menší část oběžného majetku a případně se budeme zajímat spíše 

o dobu obratu zásob ve dnech, tj. za jak dlouho projdou zásoby celým ekonomickým 

koloběhem v podniku, resp. o počet obrátek zásob za určité období, nejčastěji rok. 

 

                                         Obrátka zásob = Tržby / Zásoby                                                   (10) 



12 

 

 

Výsledná hodnota sděluje, kolikrát se zásoby v podniku během roku „protočí“ neboli kolikrát 

se zásoby podniku během roku prodají a znovu uskladní. Jednoduchým přepočtem pak 

získáme dobu (počet dní), za kterou zásoby průměrně projdou celým podnikem. 

2.3.3.4 Ukazatele rentability 

Ziskovost neboli výnosnost podniku bude zajímat nejvíce vlastníky, akcionáře a investory 

firem. Ukazatele rentability (výnosnosti) podniku jsou výstupem a zhodnocením všech výše 

uvedených ukazatelů, je totiž potřeba vyhodnotit veškeré vlivy činností a aktivit podniku, 

které mají vliv na vyčíslení a stanovení výnosnosti a ziskovosti podniku [14]. Mezi 

jednotlivými posuzovanými vlastnostmi podniku existují tedy pevné vazby a z dlouhodobého 

hlediska je potřeba sledovat všechny pohledy na situaci v podniku. 

Klíčovým ukazatelem pro posuzování úspěšnosti podniku je rentabilita celkových aktiv (ROA 

– Return on Assets): 

 

          Rentabilita celkových aktiv ROA = Výsledek hospodaření EBIT / Celková aktiva     (11), 

 

kde EBIT je výsledek hospodaření (provozní zisk) před odečtením úroků a daní. 

Z hlediska vlastníků firmy je důležitá rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity): 

 

                    Rentabilita vlastního kapitálu ROE = Čistý zisk / Vlastní kapitál                     (12) 

 

Dalšími ukazateli rentability jsou např. [4]: 

 

                                         Rentabilita tržeb (ROS) = Čistý zisk / Tržby                                 (13) 

 

                       Rentabilita kapitálu (ROCE) = EBIT / Celkový investovaný kapitál              (14) 
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                                               Zisková marže = Čistý zisk / Tržby                                          (15) 

2.3.3.5 Ukazatele finanční analýzy, využívající výkazu cash-flow 

Ve finanční analýze lze využít rovněž ukazatele, které vycházejí z výkazů příjmů a výdajů. To 

znamená, že popisují stav toku finančních prostředků v podniku. Nezohledňují tedy „pouze“ 

informace o zisku nebo ztrátě nebo data z rozvahy firmy [14]. 

Mezi tyto ukazatele patří např. obratová rentabilita, která popisuje efektivitu hospodaření 

s podnikovými financemi. Obratem jsou zde myšleny tržby z běžné činnosti. Ukazatel 

zobrazuje schopnost podniku vytvářet určité přebytky z obratu (tržeb z běžné činnosti), které 

mohou být dále využity pro posílení pozice podniku na trhu. 

 

                          Obratová rentabilita = cash-flow z provozní činnosti / obrat                     (16) 

 

Ukazatel Finanční využití vlastního kapitálu hodnotí vnitřní podnikový potenciál vlastního 

kapitálu podniku. Ukazatel lze využít jako doplňující informace k rentabilitě vlastního 

kapitálu. 

 

        Finanční využití vlastního kapitálu = cash-flow z provozní činnosti / vlastní kapitál   (17) 

 

Rentabilita finančního fondu vyjadřuje schopnost reprodukovat hodnotu finančního fondu 

z vnitřních zdrojů podniku. Finančním fondem rozumíme čistý pracovní kapitál. 

 

              Rentabilita finančního fondu = cash flow z provozní činnosti / finanční fond        (18) 

 

Ukazatel úvěrové způsobilosti využívá rovněž výkazu cash-flow a informuje o tom, kolikrát 

je třeba vytvořit celkovou sumu finančních prostředků, aby podnik byl schopen pokrýt 

vlastními silami všechny své závazky: 

 

          Úvěrová způsobilost z cash-flow = cizí zdroje / cash-flow z provozní činnosti         (19) 
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Čím je tento ukazatel vyšší, tím více finančních prostředků musí podnik vynaložit na splátky 

úvěrů a o to méně finančních prostředků pak podniku zůstává na jiné účely, např. na investice 

a vlastní rozvoj. 

2.3.3.6 Další výrobní a marketingové ukazatele 

Vedení podniku může pro svou činnost využívat množství dalších ekonomických, 

hospodářských, výrobních, marketingových a jiných ukazatelů, které jsou již v odborné 

literatuře definovány nebo si je může konkrétní podnik vytvářet a definovat podle svých 

vlastních potřeb. 

Takové ukazatele, které jsou již v odborné literatuře popsány a které se využívají nejčastěji 

kromě výše uvedených, jsou ukazatele produktivity, výrobní a marketingové ukazatele.  

O výkonnosti podniku a efektivnosti výroby nás informují ukazatele produktivity. 

 

                              Produktivita aktiv = Výkony celkem / Celková aktiva                             (20) 

 

                            Produktivita výkonů = Výkony celkem / Osobní náklady                           (21) 

 

                          Produktivita práce = Přidaná hodnota / Počet pracovníků                         (22) 

 

Využívá se například sledování výkonnosti pracovníků výroby měřením procenta plnění 

stanovených norem. Ukazatele plnění norem ukazuje, jak jednotliví pracovníci plní stanovený 

plán. Plnění norem by se mělo pohybovat v rozmezí 0,8-1,1. V případě, že jsou vykazované 

hodnoty dlouhodobě nižší nebo vyšší, tento stav se projevuje u většího množství pracovníků, 

anebo v případě, že dosahované hodnoty jsou výjimečné, signalizuje to stav špatně 

stanovených norem.  

 

           Plnění norem = Odvedené normohodiny / Skutečně odpracované normohodiny      (23) 
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Pro správné investiční rozhodování je důležité znát procento využití strojů a výrobních 

zařízení (linek apod.).  Využití strojů je hodnota, která určuje vytížení jednotlivých zařízení. 

Z uvedeného vyplývá, že čím je dosažená hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je lepší využití 

daného stroje nebo zařízení a investice je tímto dobře zhodnocena a využita. Ukazatel nám 

může pomoci k dalšímu plánování pravidelných oprav a servisních prohlídek, ale i 

k plánování rezerv na budoucí nákup dalšího výrobního zařízení a strojů. 

 

           Využití strojů = Počet hodin v provozu / Použitelný fond pracovních hodin             (24) 

 

Pro strategická rozhodnutí podniku a pro sledování situace a postavení podniku na trhu může 

pomoci ukazatel, hodnotící podíl firmy na trhu. 

 

           Relativní podíl na trhu = Podíl na trhu / Podíl na trhu nejsilnějšího konkurenta      (25) 

 

Rozvoj inovací a inovační strategii v podniku pomáhají sledovat ukazatel budoucích tržeb a 

ukazatel budoucího investičního rozvoje. Podíl tržeb z prodeje nových a inovovaných 

výrobků by neměl klesnout pod hodnotu 0,2; investice do výzkumu a vývoje by neměly 

klesnout pod hodnotu 0,1 investičního rozvoje. 

 

                Ukazatel budoucích tržeb = Tržby z nových výrobků / Celkové tržby                   (26) 

 

                              Investiční rozvoj = Investice do výzkumu / EBIT                                     (27) 

 

V akciových společnostech jsou důležité ukazatele kapitálového trhu. Nejdůležitějším 

ukazatelem kapitálového trhu je bezesporu poměr tržní hodnoty akcie k zisku po zdanění, 

připadajícímu na jednu akcii, tzv. P/E ratio. Vyšší údaj tohoto ukazatele (nad 20-25) 

naznačuje nadhodnocení akcií, naopak vykazované hodnoty nižší než 8-10 svědčí o 

podhodnocení tržní ceny akcií firmy. 
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2.3.3.7 Shrnutí analýzy poměrových ukazatelů 

V praxi již existuje mnoho dalších poměrových ukazatelů a mnoho dalších lze vytvářet pro 

potřebu vyjádření určité činnosti podniku nebo jeho hodnocení. Finanční analýza a poměrové 

ukazatele jsou vhodnou pomůckou pro hodnocení aktivit podniku. Majitelé a vedení firem se 

však nesmějí snažit vyjádřit každou i sebemenší činnost podniku poměrovým ukazatelem. 

Výsledkem by pak byla změť ukazatelů s různou kvalitou a vypovídací schopností.  

Pro efektivní řízení firmy postačí menší množství ukazatelů, tyto ale musí být pečlivě 

vybrány, kvalitně nastaveny a hlavně definovány tak, aby byly přínosem pro řízení 

společnosti, nejen náplní práce pro zaměstnance podniku. Již zpracované ukazatele je potřeba 

kvalitně vyhodnotit, fundovaně popsat a interpretovat, v neposlední řadě však je potřeba 

reagovat na tyto výsledky úpravou a vytvářením strategických rozhodnutí, která podpoří další 

vývoj podniku a připraví podmínky pro rozvoj aktivit společnosti a zvýšení její hodnoty. 

2.3.4 Kombinace ukazatelů a komplexní pohledy na finanční zdraví podniku 

Je téměř nemožné, aby firma byla úspěšná ve všech ekonomických ukazatelích, které byly 

zmíněny výše a ještě v řadě dalších. Zároveň by bylo nesprávné tvrdit, že dosažená hodnota u 

některého ukazatele je hodně dobrá nebo naopak hodně špatná. Vyšší hodnota u jednoho 

ukazatele může mít vliv na nižší hodnotu jiného ukazatele a vzájemně se tak doplňovat [11].  

S ukazateli finanční analýzy pracují jak manažeři podniku a pracovníci ekonomických 

oddělení podniku, ale i investoři, vlastníci, akcionáři, případně věřitelé současní i budoucí. 

V odborné literatuře je popsáno mnoho způsobů a postupů, jak jednotlivé dílčí ukazatele 

zkombinovat a zohlednit při posuzování celkové situace podniku. Záleží pouze na potřebách 

osoby, která s výsledky finanční analýzy pracuje na konkrétním podniku nebo společnosti, a 

také na oboru, ve kterém podnik působí. Důležité jsou ale i okolnosti a důvody, proč je 

finanční analýza zpracována a k jakým rozhodnutím má tato analýza vedení společnosti 

dovést. 

Řadu dílčích výsledků jednotlivých ukazatelů je vhodné začlenit do jakéhosi celkového 

pohledu na finanční zdraví podniku. Pro tyto potřeby byly vytvořeny a popsány metody, jak 

tohoto cíle dosáhnout. Jedná se například o pyramidové rozklady, bodovací metody a různé 

indexy finančního zdraví a důvěryhodnosti podniků [11]. 
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2.3.4.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Souvislosti mezi jednotlivými ekonomickými ukazateli je možno zachytit v pyramidových 

soustavách ukazatelů. Mnohé metody definování těchto soustav lze nalézt v odborné 

literatuře. Takové soustavy mohou sloužit pro odhalení a nalezení slabých stránek 

v hospodaření podniku a také v nastínění kritických oblastí, kterým je potřeba v budoucnu 

věnovat zvýšenou pozornost. Nejvýznamnější soustavou ukazatelů je DuPontův pyramidový 

rozklad (obr. 1).  

 

 
                      

                        

          ROA (rentabilita aktiv)           

                        

                        

      ROS (rentabilita tržeb)     Obrat aktiv       

                        

                        

             Čistý zisk             /              Tržby                  Tržby             /     Celková aktiva     

                        

                        

      Tržby        -       Celkové náklady       Oběžná aktiva       +       Ostatní aktiva   

                        

                        

            Obr. 1 DuPontův pyramidový rozklad [2] 

 

Aktiva i náklady uváděné v těchto rozkladech mohou být dále členěny, rozkládány a 

podrobněji analyzovány. Na vrcholu pyramidy stojí ukazatel rentability celkových aktiv. Je 

základním ukazatelem pro majitele společností, protože naznačuje zhodnocení finančních 

zdrojů, které majitelé do firmy vložili [10].  

Podobné soustavy ukazatelů lze pro komplexnější přehled o finančním hospodaření podniku 

dále spojovat a kombinovat do nejrůznějších přehledů a systémů, které lze následně využívat 

pro nejrůznější typy vyhodnocování aktivity podniku. 
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2.3.4.2 Bonitní a bankrotní indexy 

Manažerům a majitelům firem napomáhají ke správnému rozhodování i další metody a 

nástroje. Tyto metody vznikly především pro zjednodušení vykazovaných údajů pro potřeby 

managementu. Manažer nebo majitel podniku má v kompetenci řadu činností, jejichž 

výstupem by mělo být efektivní řízení a rozhodování o aktivitách podniku. K tomu potřebuje 

rychlé a zároveň přesné informace. Pro tyto potřeby vznikly právě indexy, které jsou 

kombinacemi různých ukazatelů, vycházejících z finanční analýzy podniku. Jednotlivé 

ukazatele jsou do indexu zahrnuty a oceněny určitou vahou, aby bylo zajištěno jejich správné 

vzájemné porovnání s přihlédnutím k důležitosti a významnosti každého ukazatele. 

Mezi nejznámější a nejčastěji používané indexy patří Altmanův index důvěryhodnosti firmy, 

tzv. Altmanovo Z-skóre. Profesor Altman použil pro své výpočty vzorky řady firem 

úspěšných, ale i těch méně úspěšných, které časem zbankrotovaly. Podle údajů těchto firem 

přiřadil prof. Altman jednotlivým ukazatelům váhu pro co nejpřesnější předpověď 

podnikatelského rizika. Zpočátku prof. Altman zahrnul do svého výpočtu 22 finančních 

poměrových ukazatelů, ze kterých později stanovil 5 nejdůležitějších [1]. Pomocí své metody 

získal následující rovnici důvěryhodnosti, tzv. Altmanův index důvěryhodnosti (Altmanovo 

Z-skóre): 

 

                                       Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5                           (28) 

 

kde X1 = pracovní kapitál / celková aktiva 

 X2 = nerozdělené zisky / celková aktiva 

 X3 = EBIT (provozní zisk) / celková aktiva 

 X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu 

 X5 = tržby (celkové výnosy) / celková aktiva 

 a koeficienty jsou váhy jednotlivých proměnných. 

 

Profesor Altman zjistil, že podniky, u nichž se výsledná hodnota Z pohybovala pod 1,81, 

dříve nebo později zbankrotovaly. Naopak podniky, u nichž byla výsledná hodnota vyšší než 

2,99, byly finančně stabilní a z dlouhodobého hlediska se u nich žádné vážnější existenční 

problémy neprojevily. Dnes se uvádějí následující hodnoty: podniky s hodnotou Z ˃ 2,7 se 

považují za velmi zdravé a stabilní; společnosti, u nichž je hodnota Z ˂ 1,2, jsou vážně 

ohroženy bankrotem. Obecně lze říci, že vypovídací schopnost tohoto indexu je relativně 

vysoká. Vždy je však nutné přihlédnout k objektivnosti a správnosti jednotlivých dílčích 
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ukazatelů a také ke stavu celé ekonomiky, ve které firma podniká. Index lze vcelku dobře 

použít pro predikci budoucího vývoje podniku přibližně na dva až tři roky dopředu. 

V dlouhodobém výhledu pak úměrně klesá objektivnost tohoto údaje. 

Podobně jako Altmanovo Z-skóre jsou sestaveny i další indexy důvěryhodnosti firem, 

porovnávající různé ukazatele a přiřazující jim různou váhu podle odvětví podnikání a podle 

stavu ekonomiky, ve které firma působí. Příkladem takového indexu je Index IN. 

Modely IN jsou vytvořeny manžely Neumaierovými. Slouží především pro český trh, pro 

který byly navrženy. Jsou tedy přizpůsobeny konkrétní situaci firem v českém prostředí. 

Podobně jako u Altmanova modelu jsou IN modely kombinací jednotlivých ukazatelů 

finanční analýzy, jimž jsou ve finálním výpočtu přiřazeny jednotlivé váhy. Váhy se liší dle 

odvětví podnikání a jsou k dispozici na internetové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu 

ČR [2]. 

Dalším modelem je např. Tafflerův model, soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy, 

Kralickův quicktest a další. Kombinací jednotlivých ukazatelů finanční analýzy je celá řada, 

jejich modely a indexy se zabývají mnozí ekonomové a finanční analytici. 
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3. SPOLEČNOST STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, S.R.O. 

3.1 HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI  

Společnost STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. je stavební firmou, která se  

specializuje na stavební činnost, provádění staveb a prací souvisejících s touto činností v 

oblasti pozemního stavitelství. Činnost společnosti se soustřeďuje zejména v regionu 

Ostravska a Moravskoslezského kraje. Objemem a sortimentem výroby i počtem pracovníků 

se řadí do kategorie středně velkých průmyslových podniků. Firma disponuje širokou 

základnou výrobního a technického vybavení včetně vlastního strojního parku i lidských 

zdrojů s bohatými zkušenostmi, odbornou praxí, dobrou úrovní profesní zdatnosti a ověřené 

odborné způsobilosti. Společnost nabízí a provádí široký sortiment produktů z oblasti stavební 

výroby o různých finančních objemech. 

Historie STAMONTU a kontinuita vývoje této společnosti je téměř neuvěřitelná a 

pravděpodobně nemá v ČR obdobu. Počátek společnosti bychom mohli vysledovat až 

hluboko do předminulého století a je spojen se založením a výstavbou fenoménu zvaného 

VÍTKOVICE (1828). 

Za více než 180 let svého působení měnila společnost několikrát svůj název, ale i stěžejní 

náplň své činnosti, převážně s ohledem na postupný rozvoj průmyslových oborů na 

Ostravsku. Z novodobé historie podniku bych zvláště zmínila datum 1. 1. 1996, kdy byla 

založena obchodní společnost VÍTKOVICE – STAMONT, spol. s r.o., která se jako jediná 

dceřiná společnost vyčlenila z původního velkého koncernu VÍTKOVICE. V roce 2006 

odchází společnost z mateřské náruče vítkovického holdingu a osamostatňuje se pod názvem 

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, s.r.o. Zde začíná novou samostatnou éru svého 

působení [22]. 

Společnost STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, s.r.o. má dnes 197 zaměstnanců. Pro 

potřeby evidence své ekonomické činnosti společnost používá informační systém Helios 

Orange. Pro potřeby této diplomové práce budou použity ekonomické údaje společnosti 

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, s.r.o., jejíž představitelé udělili písemný souhlas 

s použitím těchto údajů v rámci této diplomové práce.
 

 

http://www.stamont-ps.cz/vyrobni-program/strojni-park.php
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3.2 ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ SPOLEČNOSTI STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, 

S.R.O. 

V čele společnosti stojí ředitel společnosti, který je přímo nadřízen jak oddělení řízení jakosti, 

tak i oddělení Personalistika a mzdy a oddělení Systémy řízení a organizace. Ředitel 

společnosti je zároveň jejím jednatelem. Společnost Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. má 

dva jednatele společnosti, kteří jednají jménem společnosti samostatně. Společnost se dále 

člení na čtyři úseky – finanční, výrobní, technický a obchodní úsek. Každý úsek řídí příslušný 

ředitel. Ředitelé jednotlivých úseků (finanční ředitel, obchodní ředitel, výrobní ředitel a 

technický ředitel) tvoří střední management společnosti a jsou přímo podřízeni řediteli 

společnosti. 

Oddělení Řízení jakosti se zabývá především sledováním trendů v oblasti zajišťování kvality 

ve stavební činnosti a provádění staveb. Oddělení je řízeno ředitelem společnosti. Společnost 

Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. získala a je oceněna šesti certifikáty jakosti v oblasti 

systému managementu společnosti a výjimečnosti organizace. Mezi nejvýznamnější ocenění 

patří certifikát Systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a certifikát 

Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005. Mimo tyto 

certifikáty je společnost držitelem Certifikátu výjimečnosti organizace a je také zařazena do 

Registru solventních firem. Podnik je dále držitelem devíti certifikátů z oblasti certifikace 

výrobků, procesu a personální certifikace. Podniku byly uděleny certifikáty v oblasti 

provádění ocelových konstrukcí, provádění zateplovacích systémů, provádění 

sádrokartonových konstrukcí, tepelného ošetření dřeva, provádění protipožárních obkladů 

systémem PROMAT, provádění sanací betonových konstrukcí aj. Firma je zařazena do 

seznamu dodavatelů programu Ministerstva životného prostředí ČR „Zelená úsporám“. 

Obchodní úsek v čele s obchodním ředitelem společnosti má na starost především zajišťování 

nových zakázek pro společnost, uzavírání nových smluv a hledání strategických partnerů 

společnosti pro společné vystupování a jednání se zadavateli zakázek. Obchodní zástupci 

zpracovávají obchodní nabídky pro zadavatele zakázek, účastní se výběrových řízení na 

veřejné zakázky a připravují podklady pro obchodního ředitele pro jednání se strategickými 

partnery společnosti. Zadavateli staveb a stavebních prací pro společnost Stamont – Pozemní 

stavitelství, s.r.o. jsou kromě menších zákazníků, jako jsou soukromí investoři a bytová 

družstva, především větší společnosti působící v Moravskoslezském kraji. Příkladem jsou 

společnosti Ostroj, a.s. v Opavě, Baumit, s.r.o., RPG BYTY, s.r.o., EVRAZ Vítkovice – Steel, 
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a.s., Vítkovice – Cylinders, a.s., Arcelor Mittal, a.s., VS INVEST, s.r.o., společnost Van 

Gansewinkel, ČEZ, a.s., společnost MIKO Marlenka, ČKD Blansko Holding, Bytostav 

Poruba, a.s., Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, Ministerstvo vnitra ČR, a Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

Technický úsek v čele s technickým ředitelem zajišťuje především činnosti předvýrobní 

přípravy, nákup a zásobování a technickou obsluhu výroby. Do kompetence tohoto úseku 

patří zejména rozpočtování zakázek, zajištění dostatečného množství potřebného materiálu 

pro jednotlivé zakázky v požadované kvalitě a dále správně-technické činnosti, kterými 

zajišťuje plynulý chod a provoz v podniku. 

Výrobní úsek zajišťuje stěžejní činnosti společnosti, a to vlastní stavební výrobu. Výrobní 

úsek je jako celek podřízen výrobnímu řediteli a sestává z technologické a realizační přípravy 

výroby, koordinace staveb, kalkulací a rozpočtování, střediska mechanizace, stavbyvedoucího 

hlavní stavební výroby, stavbyvedoucího pomocné stavební výroby, jednotlivých 

stavbyvedoucích a zaměstnanců společnosti, zajišťujících stavební práce dle jednotlivých 

řemeslných profesí (zedníci, tesaři, truhláři, klempíři, pokrývači, malíři, natěrači, sklenáři, 

zámečníci, mostaři, pracovníci vodoinstalace, topenáři a další). 

Čtvrtým úsekem je finanční úsek, přímo podřízen finančnímu řediteli společnosti. Finanční 

úsek se zabývá především přenesením veškeré činnosti podniku do řeči čísel, do 

ekonomických systémů, do informačního systému společnosti, do účetních výkazů a dalších 

výkazů a přehledů, které podnik potřebuje pro úspěšné rozhodování a řízení společnosti.  

Finanční úsek je odpovědný tedy nejen za správné zaúčtování veškerých účetních operací ve 

společnosti, fakturaci, mzdovou evidenci a správnost výkazů, předkládaných úřadům státní 

správy a daňovým úřadům. Je zároveň kompetentním útvarem pro tvorbu a zajištění výstupů 

z ekonomických a účetních informačních systémů společnosti, které jsou podkladem pro 

ředitele společnosti a pro ředitele jednotlivých úseků podniku k tomu, aby získali ucelený 

pohled a aktuální informaci o současném stavu společnosti a zároveň aby získali pohled na 

hospodaření společnosti pro potřeby rozhodování a strategického i operativního řízení 

podniku. 

Z organizační struktury společnosti Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. je zřejmé, že 

předmětem diplomové práce bude posouzení ekonomických výstupů a poskytovaných dat jak 

řediteli společnosti jako vrcholovému managementu, tak zároveň ředitelům jednotlivých 

úseků společnosti, kteří tvoří střední management podniku. Tito ředitelé pak podle potřeby 
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předávají získané informace o hospodaření podniku nižším vedoucím pracovníkům, např. 

vedoucímu ekonomického oddělení a vedoucím pracovníkům jednotlivých úseků a oddělení 

společnosti. 
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4. INFORMAČNÍ SYSTÉM HELIOS ORANGE 

Informační systém Helios Orange je produktem společnosti Asseco Solutions. Společnost 

FIRST Information Systems, s.r.o. zavádí a spravuje tento software v obchodních a 

průmyslových společnostech v České republice a na Slovensku. Informační systém Helios 

Orange je schopen efektivně zpracovat veškeré firemní procesy v malých a středních 

podnicích. Zpracovaná data a výstupy z tohoto informačního systému podávají ucelený 

přehled o situaci na trhu i o stavu uvnitř firmy. Je vhodný do malých a středně velkých 

společností zabývajícími se obchodní činností, strojírenskou výrobou, stavebnictvím, 

dopravou a spedicí, potravinářstvím, zemědělstvím, hotelnictvím, pro projekční kanceláře, 

servisy, cestovní kanceláře i pro půjčovny. Pokrývá veškeré činnosti od plánování dodávek až 

po evidenci docházky zaměstnanců (obr. 2). Je ideálním řešením pro středné velké a menší 

firmy.  

Dokladem úspěšnosti informačního systému Helios Orange je již několik tisíc zákazníků – 

malých a středně velkých společností, které tento systém používají ve svém podnikání. 

Systém lze přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka (společnosti) a vytvořit tak 

informační systém šitý na míru jednotlivým podnikům. 

Informační systém Helios Orange sestává z mnoha různých modulů a nástrojů. Tyto moduly a 

nástroje umožňují vrcholovým a středním manažerům komplexní pohled na data v ERP 

(Enterprise Resource Planning) systému podniku [23]. 

 

Obr. 2 Struktura informačního systému Helios Orange [21] 
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Jednotlivé moduly IS Helios Orange jsou nastaveny tak, aby byly provázány mezi sebou, data 

lze jednoduchým způsobem importovat mezi jednotlivými moduly a celý systém je tak 

uživatelsky velmi přehledný a pro manažery snadno přístupný. Vrcholoví a střední manažeři 

malých a středních podniků mohou získávat data a výstupy z jakéhokoliv modulu, mohou si 

výstupy upravit dle své potřeby a získávat tak další výstupy, přehledy a reporty pro svou 

vedoucí a rozhodovací činnost. Jednotlivé moduly a nástroje IS Helios Orange lze nastavit a 

definovat podle potřeb a požadavků jednotlivých ředitelů tak, aby poskytoval konkrétní údaje, 

data a výstupní sestavy z ekonomického systému podniku. 

Vrcholnému a střednímu managementu tak poskytne informační systém Helios Orange 

kompletní, sofistikované a relevantní informace o chodu firmy, podklady pro strategické 

rozhodování a usnadní orientaci v množství podnikových dat. 

Společnost FIRST Information Systems, s.r.o. je partnerskou společností akciové společnosti 

Asseco Solutions, a.s., implementuje informační systém přímo do jednotlivých podniků a 

poskytuje servis a poradenskou činnost k zavedenému produktu. Se svými 20 zaměstnanci a 

širokou sítí konzultantů poskytuje své služby a servis po celé České republice. Na Slovensku 

působí ve stejném rozsahu dceřiná společnost FIRST SK, s.r.o. se sídlem v Žilině [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

5. INFORMAČNÍ SYSTÉM HELIOS ORANGE A JEHO VYUŽITÍ 

V PODMÍNKÁCH SPOLEČNOSTI STAMONT – POZEMNÍ 

STAVITELSTVÍ, S.R.O. 

V současné době se společnost Stamont – Pozemní stavitelství zabývá pouze stavební činností 

a pracemi přímou souvisejícími se stavební činností. 

Stavebnictví je specifickým odvětvím, ve kterém se pravidelně střídají období útlumu a recese 

s obdobími dynamického rozvoje a nárůstu počtu realizovaných zakázek. Tyto cyklické 

změny v odvětví jsou dány samotným zaměřením oboru, kdy dochází k rozmachu a zvýšení 

ekonomické aktivity zejména v letních měsících, naopak pravidelný útlum v zimních 

měsících nabízí podniku orientovat se na jiné a doplňkové činnosti, např. na drobnější opravy 

v interiérech budov a staveb podle zadání a požadavků odběratelů. Ekonomické výstupy a 

výkazy by tedy měly být zpracovávány v různých časových úsecích, aby management měl 

dostatečně kvalitní a přehledné údaje o vývoji hospodaření společnosti jak v krátkodobém 

horizontu, tak i z dlouhodobého hlediska. 

Informační systém Helios Orange je produktem společnosti Asseco Solutions a je určen 

především pro malé a středně velké společnosti, přičemž je samozřejmostí přizpůsobení 

celého systému přímo na míru potřebám jednotlivých společností podle odvětví, ve kterém 

daná společnost působí. Společnost Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. používá pro 

evidenci své ekonomické činnosti informační systém Helios Orange, a to pouze jeho některé 

nabízené moduly. 

Ve své diplomové práci jsem se soustředila především na činnosti finančního úseku 

s důrazem na kvalitu zpracovávaných ekonomických údajů a na kvalitu výstupů 

z ekonomického informačního systému Helios Orange poskytovaných střednímu a 

vrcholovému managementu společnosti Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. pro jeho 

rozhodování a řízení firmy.  

Veškerá ekonomická agenda společnosti se soustřeďuje v modulech Účetnictví, Pokladna, 

Fakturace, Majetek, Banka, Mzdy, Personalistika, Controlling, Oběh zboží, Evidence pošty, 

Manažerské rozhraní a pomocný modul Číselníky. 

Jednotlivé moduly IS Helios Orange jsou navzájem propojeny a poskytují tak ucelený pohled 

na podnik. Pro pracovníky firmy, kteří jsou odpovědní za svěřenou část činnosti firmy, to 

znamená značný komfort v zadávání údajů do systému. Veškerá data jsou do informačního 
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systému vkládána pouze jednou, automaticky jsou pak předána do všech modulů, které 

s konkrétními údaji pracují. Zároveň tento systém zabezpečuje kvalitu vložených údajů a 

eliminaci chybných zadání. 

Pracovníci obchodního úseku a zásobování zadávají do systému jednotlivé objednávky, 

uzavřené smlouvy, cenové nabídky, další informace zadávají skladníci, např. výdej drobného 

materiálu, předání stavebních strojů a vozidel na jednotlivé zakázky. Personální oddělení 

zadává do systému informace o zaměstnancích, uzavřených pracovních smlouvách, 

schválených mzdách, informace o odpracované době, čerpaných dovolených, nemocenských 

a dalších náhradách mzdy, navržených odměnách apod. 

Asistentka společnosti eviduje mimo jiné knihu pošty v modulu Elektronická podatelna. Zde 

zaznamenává vystavené a přijaté faktury, fakturám je přiděleno evidenční číslo a jsou dále 

zpracovány a postoupeny k vyřízení ekonomickému oddělení nebo jsou odeslány zákazníkům 

a odběratelům. 

Pro potřeby vrcholového a středního managementu společnosti jsou v informačním systému 

Helios Orange předdefinovány a určeny moduly manažerského vyhodnocování.  

5.1 MODUL MANAŽERSKÉ VYHODNOCOVÁNÍ 

Manažerské vyhodnocování tvoří významnou součást manažerských činností a je provázáno a 

spjato s veškerým strategickým a operativním rozhodováním manažerů. 

Modul Manažerské vyhodnocování je určen právě pracovníkům, kteří vyhodnocují ve 

společnosti její dosavadní hospodaření a plánují budoucí vývoj společnosti. Ve společnosti 

Stamont – Pozemní stavitelství je to především ředitel společnosti, finanční ředitel a ředitelé 

obchodního a výrobního úseku.  

Jednotlivými moduly pro manažerské vyhodnocování jsou: 

- Manažerské rozhraní, 

- Finanční analýza, 

- Výkaznictví (Výkazy), 

- Plánování, 

- Řízení peněžních toků,  

- Datové kostky OLAP. 
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5.1.1 Modul Manažerské rozhraní 

Modul Manažerské rozhraní pracuje jako doplněk produktu MS Excel a pracuje v něm s daty, 

importovanými z IS Helios Orange. Má více než 200 předdefinovaných funkcí pro výpočet 

jednotlivých ekonomických ukazatelů finanční analýzy. Samozřejmostí jsou připravené 

nápovědy a průvodci pro pracovníka, který s těmito výstupy v MS Excel pracuje. 

Importovaná data z rozvah, výsledovek a jednotlivých účtů se soustřeďují do přehledných 

tabulek v MS Excel podle zadaných výběrových parametrů a kriterií. Vypočtené údaje o 

rentabilitě, likviditě a dalších ukazatelích finanční analýzy jsou pak soustředěny do jednoho 

místa. Uživatel má možnost vybrat si konkrétní ekonomické ukazatele ze seznamu ukazatelů a 

tyto zahrnout do konečného výstupu. Výstupem modulu je pak přehledná tabulka v programu 

MS Excel s vypočtenými ekonomickými ukazateli finanční analýzy. Tyto vygenerované a 

vypočtené ukazatele slouží následně pracovníkům ekonomického oddělení, finančnímu 

řediteli, ředitelům obchodního, výrobního i technického úseku a také řediteli společnosti. 

Přednastavené tabulky je možno libovolně upravovat podle aktuálních potřeb, definovat 

v tabulkách nové funkce, je možné vygenerovat libovolné informace importované do tohoto 

modulu v různých kontextech a posuzovat je z různých hledisek. Výstupy modulu jsou pro 

uživatele velmi uživatelsky přátelské, práce s nimi je jednoduchá a výstupy jsou zároveň 

velice přehledně zpracovány. Tabulky a přehledy s uvedenými a vypočtenými ekonomickými 

údaji a ukazateli je možno generovat jednoduchým příkazem v programu, získaná data jsou 

aktualizována vždy podle nejčerstvějších hodnot, zanesených pracovníky účtárny do účetního 

systému podniku. Výstupy a celkové výpočty lze v modulu Manažerské rozhraní generovat a 

tisknout prakticky kdykoliv, tak často, jak kompetentní pracovníci potřebují. Jednotlivá data 

z tabulek lze převést do grafické podoby a znázornit tak např. vývoj jednoho nebo více 

parametrů a ukazatelů v přehledných grafech. Podle potřeb jednotlivých podniků, ale také 

jednotlivých úrovní manažerů lze v tomto rozhraní definovat nové funkce a současně 

definovat jednotlivá uživatelská oprávnění k přístupu k těmto informacím. Zároveň lze 

nastavením práv a rolí ochránit data ve vnitřním prostředí podniku. 

5.1.2 Modul Finanční analýza 

Modul Finanční analýza je spolu s modulem Manažerské rozhraní dalším nástrojem, 

sloužícím managementu firmy. Definuje více než 100 různých finančních ukazatelů (viz 

příloha 1) pro operativní vyhodnocování ekonomických údajů podniku, zejména ukazatele 
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vyjadřující likviditu, stabilitu a rentabilitu společnosti, stanovuje stavy závazků a pohledávek, 

definuje ekonomické ukazatele pro posouzení schopnosti firmy splácet své závazky, čerpat 

bankovní úvěry, navyšovat hodnotu cizího kapitálu, případně snižovat celkové závazky, 

určuje a vyhodnocuje také vícerozměrné ukazatele finanční analýzy, jako např. nejrůznější 

pyramidové rozklady, model Altmanova Z-skóre aj. (obr. 3). Výstupem modulu Finanční 

analýza je seznam jednotlivých sestav finančních ukazatelů. Na sestavu se navazují jednotlivé 

ukazatele, které se mají zobrazovat ve výsledném přehledu hodnot, např. v časových řadách 

(obr. 4). 

Přehled Finanční analýza se otevře ze stromové struktury programu, volba Účetnictví, 

Finanční analýza. Výsledky požadované sestavy jsou seřazeny v přehledných tabulkách a 

grafech.  

 

Obr. 3 Modul Finanční analýza v IS Helios Orange [24] 

 

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Soubor:ImgIC114.jpg
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Obr. 4 Grafické znázornění sestavy ukazatelů z modulu Finanční analýza [21] 

 

Poskytnuté výstupy a údaje z tabulek lze uživatelsky dále členit např. dle jednotlivých 

středisek podniku, nákladových okruhů nebo podle zakázek. Na základě těchto výstupů je pak 

manažer na vrcholové úrovni podniku schopen vytvářet podnikatelské záměry nebo navrhovat 

nejrůznější operativní i dlouhodobé změny v procesech a činnostech podniku. Jednotlivé 

přehledy a výstupy, určené managementu podniku, je možné převést do .html tvaru a zveřejnit 

je např. na vnitřní internetové síti podniku (intranetu), odkud je oprávněným osobám (v tomto 

případě managementu) dostupný z kteréhokoliv místa podniku (obr. 5). K výpočtům a 

výstupům v modulu Finanční analýza je využíváno pouze a výhradně údajů, které byly 

předem vloženy do IS Helios Orange. Žádné další databáze, seznamy, tabulky a jiné výstupy 

nejsou pro tyto účely potřeba (obr. 6). O jednotlivých metodách a tvorbě a výpočtu 

jednotlivých ekonomických ukazatelů finanční analýzy pojednává kapitola 2. 

 

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Soubor:Financni_analyza_-_hodnoty_sestavy_-_Vykazy_a_Financni_analyza2.jpg
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Obr. 5 Tvorba ekonomických výkazů finanční analýzy na podnikovém intranetu [21]  

 

 

 

Obr. 6 Schéma zpracování finanční analýzy prostřednictvím IS Helios Orange [21] 

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Soubor:Financni_analyza_a_planovani_-_report_do_html_-_Vykazy_a_Financni_analyza3.jpg
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Soubor:ImgIC152.png
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5.1.3 Modul Výkazy 

V modulu Výkazy se soustřeďují informace o tom, jaké účty a jejich zůstatky mají být 

z informačního systému Helios Orange vybrány a dále převedeny do dílčích nebo 

agregovaných sestav a výstupů (viz obr. 7). V tomto modulu lze definovat nejrůznější 

výstupní sestavy, které podnik používá buď pro komunikaci s úřady státní správy a pro účely 

daňové evidence, případně pro třetí osoby, jako jsou např. banky, věřitelé nebo odběratelé. 

Takové instituce a partneři mohou jednotlivé, předem stanovené výkazy a výstupní sestavy 

pojednávající o ekonomické situaci podniku a o jeho hospodaření, vyžadovat pro svá 

rozhodování a posuzování případné spolupráce s naším podnikem. Banky a věřitelé budou 

nejspíš posuzovat výkazy o stabilitě podniku a důvěryhodnosti, stejně tak odběratelé budou ve 

výkazech hledat informace o situaci a postavení našeho podniku na trhu, aby se mohli 

rozhodnout o případné spolupráci a rozvíjení dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

 

Obr. 7 Modul Výkazy v informačním systému Helios Orange [24] 

 

Modul Výkazy je již programátory informačního systému Helios Orange přednastaven tak, 

aby zabezpečil zároveň kontrolní funkce, správné zaokrouhlování v souladu s účetními a 

 daňovými předpisy. Zahrnuje v sobě již přednastavenou automatickou aktualizaci právních 

předpisů z oblasti účetní a daňové legislativy. Umožňuje uživateli, v našem případě 

ekonomickému oddělení a ředitelům jednotlivých úseků společnosti, vyhodnocování 



33 

 

hospodaření podniku dle jednotlivých středisek, zakázek nebo nákladových okruhů (obr. 8). 

Doplňující vlastností modulu Výkazy jsou přednastavené výstupní sestavy Vzory obchodních 

smluv, Povinné přílohy k účetní závěrce. 

 

 

 

 

Obr. 8 Model definování vstupních dat a stanovení hledisek pro výstupy a výkazy [21] 

 

Modul, jakož i celý IS Helios Orange je neustále on-line propojen s internetovými zdroji 

státních orgánů, kde jsou zveřejňovány aktualizace právních norem. Díky této funkci lze 

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Soubor:Financni_analyza_a_planovani_-_schema_-_Vykazy_a_Financni_analyza2.jpg
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pohodlně a bez hledání ve změti paragrafů aktualizovat jak výstupní sestavy, požadované 

státními kontrolními úřady, tak i vzory a doporučená znění mnoha právních dokumentů, jako 

jsou vzory pracovních smluv, obchodních smluv, smluv o dílo a podobně. Dostupná je rovněž 

aktualizovaná legislativa, aktuální předpisy, týkající se účetnictví, Obchodní věstník a 

podobně. Funkce modulu Výkazy předurčuje jeho široké použití jak vrcholovými manažery 

společností pro kontrolu a plánování, tak pro potřeby středního managementu pro tvorbu 

operativních plánů, ale i pro jednotlivé zaměstnance a pracovníky Finančního úseku a 

Ekonomického oddělení pro zpracování účetních a daňových výkazů a pro přístup 

k aktualizovaným legislativním dokumentům. Jednoduchý příklad výkazu pro podnikový 

management je zobrazen na obr. 9. 

 

Obr. 9 Příklad výkazu pro management podniku [21] 

 

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Soubor:Financni_analyza_a_planovani_-_report_do_html_-_Vykazy_a_Financni_analyza12.jpg
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5.1.4 Modul Plánování 

Modul plánování je součástí Manažerského vyhodnocování. Umožňuje vytváření tabulek a 

statistických přehledů, které vycházejí z účetních dat, zadaných ekonomickým oddělením do 

IS Helios Orange. Funkce tohoto modulu jsou v IS Helios Orange naprogramovány tak, aby 

automaticky po zadání výběrových kritérií byly výstupem z tohoto modulu tabulky a přehledy 

popisující hodnoty z minulých období či předpoklady do budoucnosti dle porovnání údajů 

v časové ose. Pomocí výběrových kritérií lze z informačního systému získat různé druhy 

plánů či rozpočtů (roční, čtvrtletní, měsíční), plány lze tvořit souhrnně za celou organizaci 

nebo členit na jednotlivá střediska. Plány se tvoří v celých tis. Kč na jednotlivé období (rok, 

čtvrtletí nebo měsíc). Takto lze sledovat i jednotlivé účetní položky, např. přímé náklady 

celkem, režijní materiál, mzdy, náklady na správu, tržby za vlastní výrobky a ostatní výnosy. 

Rovněž lze rozpustit vytvořené plány či rozpočty na jednotlivé útvary nebo zakázky. 

5.1.5 Modul Řízení peněžních toků 

Modul Řízení peněžních toků umožňuje sledovat pohyb a výši dostupných peněžních 

prostředků v pokladně a na bankovních účtech společnosti. Modul je propojen s moduly 

Banka a Pokladna a sleduje skutečný aktuální stav finančních prostředků. Pro malé a střední 

firmy je tento modul jedním z nejdůležitějších pro zmapování současné situace podniku. Je 

modulem pro vytváření sledování výkazu o příjmech a výdajích – cash-flow [24]. 

Modul je schopen zajistit jak sledování okamžitého stavu finančních prostředků v podniku, 

tak lze sledovat a predikovat budoucí vývoj v průběhu jednotlivých dnů, neustále nabízí 

aktualizovanou provozní analýzu stavu peněžních prostředků v pokladně a na účtech, 

zohledňuje také jednotlivé závazky a pohledávky, data splatnosti těchto závazků a 

pohledávek. Zdrojem pro toto řízení peněžních toků je kromě pohledávek a závazků také 

evidence mezd, objednávek a informace o fakturaci. 

Informační systém a tento modul je naprogramován tak, aby byl schopen z informací o 

jednotlivých současných a minulých peněžních tocích modelovat budoucí peněžní toky. 

Výkazy cash-flow jsou tak všestranně použitelné, jak pro management podniku, tak i pro 

jednotlivé pracovníky finančního úseku. Program umožňuje simulaci různých variant 

peněžních toků (např. optimistická, pesimistická apod.). 
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Pracovníkům společnosti a jejímu managementu jsou v tomto modulu k dispozici přehledy o 

peněžních tocích (cash-flow), zdrojích peněžních toků a analýze peněžních toků ve 

společnosti. Předběžná analýza peněžních toků dokonce automaticky zohledňuje korekce 

peněžních toků podle dosavadní platební morálky odběratelů i samotné společnosti.  

V modulu je dostupná i funkce pro zohlednění data splatnosti u jednotlivých pohledávek a je 

k dispozici i funkce pro výpočet úroků a penále z prodlení v případě neuhrazení vystavených 

faktur před datem splatnosti. Modul lze využít na oddělení fakturace k výpočtu a stanovení 

těchto úroků z prodlení a smluvních penále z neuhrazených faktur. 

Z výše uvedeného vyplývá, že modul Řízení peněžních toků a výstupy z tohoto modulu jsou 

důležitým zdrojem informací nejen pro pracovníky fakturace a ekonomického oddělení 

podniku, ale je důležitým informačním zdrojem i pro střední management podniku, především 

pro finančního ředitele společnosti. V reálném čase tak modul poskytuje cenné informace o 

současném stavu peněžních prostředků v podniku a zároveň popisuje budoucí vývoj 

peněžních prostředků v nejbližší budoucnosti. Změny stavu je možné sledovat po jednotlivých 

dnech, což umožňuje vedení podniku pružně reagovat na jakékoliv změny oproti 

očekávanému stavu peněžních prostředků v podniku. 

5.2 VÝSTUPY Z IS HELIOS ORANGE POUŽÍVANÉ MANAGEMENTEM 

SPOLEČNOSTI STAMONT -  POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, S.R.O. 

Ekonomický informační systém společnosti nabízí širokou škálu konkrétních výstupů, 

především z modulů Finanční analýza, Manažerské rozhraní, Výkazy a Řízení peněžních 

toků. Tyto moduly může společnost Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. plně využívat, má 

k těmto modulům zakoupené licence a tyto moduly jsou automaticky systémem naplňovány 

údaji, které zadají pracovníci ekonomického oddělení během své činnosti do ekonomického 

informačního systému. 

Manažeři společnosti na vrcholové a střední úrovni (ředitel společnosti a finanční ředitel) 

využívají pravidelně výstupy modulu Výkazy (kap. 5.1.3.) pro kontrolu a vyhodnocování 

stavu jednotlivých zakázek společnosti. Z údajů výstupních sestav vycházejí při stanovení a 

tvorbě plánů podniku. S ohledem na definovanou časovou řadu výstupních dat stanovují ve 

spolupráci s řediteli ostatních úseků společnosti operativní a dlouhodobé plány podniku, 

spolupracují na tvorbě strategie a vize společnosti. Jednotlivé výkazy slouží finančnímu 

řediteli také k efektivnímu rozhodování o plánovaném a realizovaném rozpočtu. Zde jsou do 
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zadávání jednotlivých dílčích údajů do IS Helios Orange zapojeni i pracovníci Obchodního 

úseku, kteří navrhují a modelují rozpočty pro jednotlivé zakázky. Finanční ředitel pak ve 

spolupráci s Obchodním ředitelem definují plán činnosti společnosti v krátkodobém a 

střednědobém horizontu. 

V současné době předkládá ekonomické oddělení finančními řediteli rozvahu a výkaz zisků a 

ztrát jedenkrát za měsíc, vždy na začátku měsíce. Výsledovky jsou předkládány jak celkové 

za společnost, tak i dílčí výsledovky, rozdělené podle jednotlivých zakázek, které v daném 

okamžiku společnost realizuje. 

Finanční ředitel pak tyto výkazy (rozvahu a výsledovky), aktualizované jednou měsíčně, 

předkládá na pravidelných poradách vedení společnosti řediteli společnosti a ředitelům 

obchodního, technického a výrobního úseku. Na základě těchto účetních výkazů se ředitel 

společnosti rozhoduje ve spolupráci s řediteli úseků o dalších krocích a dalším vývoji 

společnosti. 

Rozhodování např. o potřebě navýšení cizích zdrojů (bankovního úvěru), navýšení počtu 

realizovaných zakázek nebo naopak o reakci na útlum produkce podniku v zimním období se 

tak odvíjí především od vlastních zkušeností ředitelů a od informací, které ředitelé získávají 

z předkládaných výkazů (rozvah a výsledovek). 
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6. UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY PRO STŘEDNÍ A VRCHOLOVÉ 

MANAŽERY MALÝCH A STŘEDNĚ VELKÝCH STAVEBNÍCH FIREM 

Cílem této diplomové práce je najít a definovat ekonomické ukazatele finanční analýzy, které 

by podpořily činnosti středních a vrcholových manažerů a které by napomohly těmto 

manažerům lépe a rychleji se orientovat v hospodářských výsledcích své společnosti. 

Konkrétně byl pro potřeby této práce použit ekonomický informační systém Helios Orange a 

jeho jednotlivé moduly ve společnosti Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. 

Informační systém Helios Orange je velmi precizně propracovaný, graficky zajímavý, 

uživatelsky příjemný a srozumitelný, zároveň poskytuje množství různých výpočtů, výstupů, 

grafů a výsledků, popisujících momentální stav a situaci firmy na trhu. Pomocí definování 

časových řad je možné z informačního systému Helios Orange generovat agregovaná 

(sloučená) data v čase v jednotlivých časových úsecích. Manažeři dostávají tak průběžně 

informace o vývoji hospodaření firmy, o stavu peněžních prostředků, o stavu pohledávek a 

závazků společnosti. Zároveň jsou ekonomické výstupy podkladem pro manažery 

v rozhodování o celkové výši a rozdělení aktiv a pasiv podniku, o možnostech případného 

navýšení cizího kapitálu ve formě bankovních úvěrů, o efektivním využívání pracovního 

kapitálu, rozložení lidských zdrojů ve společnosti. Z ekonomických výkazů, zpracovaných IS 

Helios Orange v modulu Manažerské rozhraní definují pak manažeři společnosti další vývoj 

společnosti, výhledy do budoucna, jsou schopni reagovat na krátkodobý vývoj v odvětví. 

Ekonomický informační systém Helios Orange jsem porovnala s jinými informačními 

systémy, které jsou dnes v České republice nabízeny firmám pro vedení účetnictví a nabízejí 

mnoho doplňkových služeb. Poznatky z tohoto porovnání lze shrnout do jednoduchého 

konstatování, že všechny nabízené informační systémy jsou velmi kvalitní, uživatelsky velmi 

příjemné, zajišťují společnostem a podnikatelům potřebný software a dostupnost výkazů pro 

státní úřady, orgány daňové správy a kontroly a pro vlastní orientaci v hospodaření 

organizace. Většinou tyto softwarové produkty nabízejí spoustu doplňkových služeb, 

programovaných na míru společnosti, do které se daný informační systém zavádí. Softwarové 

firmy, které nabízejí tyto informační systémy, je po zakoupení licence zavádějí do firem 

klientů, poskytují následný servis, poradenství a nabízejí další služby, spojené s prodaným 

informačním systémem, průběžně nabízejí doprogramování dalších modulů, výstupů a 

uživatelských podpor. Svou vlastní podnikatelskou činnost soustřeďují nejen na vyhledávání 

nových potenciálních zákazníků, ale především na následnou péči o již stávající zákazníky. 
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Ekonomické informační systémy, nabízené v České republice firmám, jsou ale svým 

nastavením a zaměřením vhodné spíše pro velké společnosti a organizace. Těmto 

společnostem jistě plně vyhovuje množství nejrůznějších výstupů, přehledů, tabulek 

s vypočtenými ekonomickými ukazateli, které se týkají dlouhodobého vývoje hospodaření 

společnosti. Hlavním důvodem je průměrování těchto výstupních sestav a hodnot ukazatelů, 

používání průměrných hodnot ekonomických ukazatelů, vycházejících z dlouhodobých 

vstupních údajů. Pracovníci a manažeři těchto velkých firem s těmito ukazateli pracují, 

analyzují tyto výstupy a z nich vyhodnocují dosavadní hospodaření a predikují situaci 

v budoucnu. Vše převážně v dlouhodobém hledisku. Také doba, za kterou taková velká 

společnost zareaguje na různé výkyvy v hospodaření a následné zaváděné změny, bude určitě 

delší, než v malém podniku.  

Malé a střední podniky jsou nuceny na podobné výkyvy a změny reagovat ihned a pokud 

možno se těmto prudkým změnám a kolísání v hospodaření firmy zcela vyhýbat. V těchto 

podnicích může znamenat nedostatek finančních prostředků na bankovním účtu prodlení 

v úhradě dodavatelských faktur, ztrátu dodavatelů, zhoršení dodavatelsko-odběratelských 

vztahů a z dlouhodobějšího hlediska může podobná opakující se situace vést až k zániku 

firmy.  

Malé a střední podniky většinou dobře znají své dodavatele a ve většině případů také 

odběratele. Proto při realizaci zakázek vycházejí především ze znalosti nejbližšího 

podnikatelského okolí. Lidé ze spolupracujících firem a podniků se často dobře a dlouho 

znají, navzájem vědí o silných i slabých stránkách svého obchodního partnera. Často se jedná 

o opakovanou spolupráci při dalších a dalších zakázkách. Spolupráce se opakuje především 

díky znalosti a prověřenosti obchodních partnerů. Vzájemná solidnost a podnikatelská 

čestnost napomáhá všem těmto podnikům přežít a udržet se ve vysoce konkurenčním 

prostředí. Ve většině případů dodavatelsko-odběratelských vztahů spolupracují podniky stejné 

nebo podobné velikosti. Tyto společnosti mají velmi podobný systém řízení a způsob 

hospodaření. Manažeři těchto firem jsou schopni předpokládat a vytušit důvody, proč např. 

obchodní partner neuhradil včas vystavené faktury, z jakého důvodu se zpozdila dodávka 

materiálu pro zakázku apod.  

Menší společnost potřebuje znát především výši finančních prostředků v pokladně a na 

bankovních účtech, potřebuje informaci o aktuálním stavu čistého pracovního kapitálu. 

Potřebuje zejména ukazatele, vycházející ze změn na účtech a týkající se finančních 

prostředků, oběžných aktiv a čistého pracovního kapitálu. 
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7. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Nakoupené služby, funkce a moduly IS Helios Orange jsou naprosto dostačující pro potřeby 

společnosti Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. a pro její ekonomickou, účetní a daňovou 

evidenci. Systém poskytuje velké množství výstupů s již definovanými ekonomickými 

ukazateli finanční analýzy. Nabízí tedy již přednastavené výstupy finanční analýzy, 

použitelné a snadno dostupné ředitelům jednotlivých úseků společnosti. 

Pro malé a střední firmy jsou ekonomické ukazatele, přednastavené v IS Helios Orange, 

nepochybně přínosné a vhodné především z dlouhodobého hlediska a pro potřebu tvorby 

strategie podniku. Management společnosti může tyto předdefinované ekonomické ukazatele 

využít pro vyhodnocení předchozích rozhodnutí, pro úpravu a aktualizaci strategických 

rozhodnutí dlouhodobějšího charakteru. Nejdůležitějšími ekonomickými ukazateli 

dlouhodobějšího charakteru jsou rentabilita tržeb a rentabilita aktiv. Tyto ukazatele jsou 

zároveň důležitými parametry, které umožňují komplexní a jednoduché hodnocení podniků 

v oblasti stavebnictví a porovnání ekonomické výkonnosti jednotlivých podniků. Z těchto 

důvodů jsou tyto ukazatele často zveřejňovány na internetových stránkách jednotlivých 

společností nebo jsou předmětem nejrůznějším ekonomických statistik, zveřejňovaných 

především v odborných časopisech. 

Pro operativní a každodenní řízení společnosti ale management společnosti potřebuje zejména 

ukazatele a výstupy z informačního systému, týkající se aktuálního stavu finančních 

prostředků, ukazatele vycházející z pravidelně zpracovávaného výkazu cash-flow, 

ekonomické údaje vycházející ze stavu hotových peněz v podniku.  

Výstupem IS tedy nemusí nutně být jakýsi periodicky generovaný přehled nejrůznějších 

ekonomických ukazatelů finanční analýzy, který popisuje dlouhodobý stav a je vyjádřen 

v průměrných hodnotách, vycházejících z účetnictví organizace. Přínosnější bude jakási 

operativní informace, aktuální stav financí, použitelných pro podnikatelskou činnost 

společnosti. Taková společnost potřebuje být především likvidní, schopna hradit své závazky 

včas, vyvarovat se předepsaným pokutám, penále a úroků z prodlení při úhradě faktur. 

Nezbytnou podmínkou pro získání co nejpřesnějších výstupů z ekonomického systému je 

reálné a pravdivé zanesení všech ekonomických dat do informačního systému v reálném čase 

a dále zpracování kompletní účetní závěrky včetně přehledu cash-flow. Tento výkaz je 

naprosto nezbytný pro generování ukazatelů finanční analýzy, popisující okamžitý stav 
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oběžného majetku podniku, a které byly zároveň definovány jako klíčové a rozhodující pro 

kvalitní řízení společnosti.  

Pro tento účel je v IS Helios Orange dostupný modul Řízení finančních toků. Jedna ze 

zásadních funkcí modulu není zcela využita, a to výpočet úroků z prodlení a smluvních penále 

u vystavených faktur po splatnosti. Společnost Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. 

stanovuje obchodní podmínky, týkající se případných úroků, penále a pokut individuálně 

v jednotlivých smlouvách s odběrateli dle dosavadních zkušeností a na základě dosavadní 

spolupráce s odběratelem. Z tohoto důvodu nelze naprogramovat úročení u faktur po 

splatnosti jako paušální funkci, používanou následně u všech těchto případů stejně. Jde o 

velice individuální a citlivou záležitost, zohledňující dosavadní obchodní vztahy mezi 

spolupracujícími podniky. Pracovníci ekonomického oddělení tak provádějí tyto výpočty 

mimo informační systém Helios Orange, na základě originálních účetních dokladů a 

uzavřených smluv s odběrateli. Doporučením tedy může být konzultace s odpovědným 

pracovníkem firmy FIRST Information Systems, s.r.o. o možnostech úpravy výpočtu úroků 

z prodlení a penalizace neuhrazených faktur v informačním systému Helios Orange. 

Jedním z hlavních závěrů této diplomové práce je doporučení pracovníkům a managementu 

společnosti Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. průběžně zpracovávat a následně neustále 

využívat přehled o příjmech a výdajích společnosti – výkaz cash-flow.  

Doporučením pro ředitele úseků a ředitele společnosti Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. je 

vyžadovat od pracovníků ekonomického oddělení průběžné zpracovávání výkazu o příjmech 

a výdajích a jeho častou a pravidelnou aktualizaci. Naprosto nezbytné je využívat 

ekonomických údajů a informací, vyplývajících z průběžně zpracovávaného výkazu cash-

flow, a to zejména pro operativní řízení společnosti. Následně lze samozřejmě pro nejrůznější 

strategická rozhodnutí dlouhodobějšího charakteru využít ekonomických ukazatelů finanční 

analýzy, které jsou předdefinované v IS Helios Orange a jsou k dispozici v modulech 

Finanční analýza a Manažerské Vyhodnocování. 
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8. ZÁVĚR 

Stavebnictví je bezesporu jedním z hlavních ukazatelů ekonomického růstu země. Situace se 

ale v tomto ohledu od roku 2008 v mnohém změnila. Světová finanční krize z let 2008 a 2009 

a dosavadní nehospodárné čerpání prostředků z veřejných fondů v uplynulých letech 

zapříčinily náhlé omezování výdajů veřejných prostředků, provádění škrtů a systémových 

změn ve výdajích státního rozpočtu téměř ve všech oblastech a resortech. Vláda začíná 

výrazně šetřit veřejné finance a naopak se snaží posílit příjmy státního rozpočtu 

z nejrůznějších zdrojů. To zapříčinilo zvýšení spotřebitelských cen a snížení úspor a financí 

domácností. Markantně se tak oslabila kupní síla v České republice, ale dopady krize se 

samozřejmě neprojevily jen u nás. 

I přes drastický dopad krize na poptávku po stavební produkci je stavebnictví stále 

významným odvětvím ekonomiky, které se podílí cca 9 % na zaměstnanosti v ekonomice a na 

tvorbě HDP v úrovni 6–7 %.  

České stavebnictví v roce 2009 zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 1% a 

v první polovině roku 2010 poklesla stavební produkce meziročně dokonce o 12,2%. České 

stavební firmy s více než 50 zaměstnanci uzavřely v roce 2009 nové smlouvy na 33720 

stavebních zakázek, což je více než v roce 2008, avšak objem (celková hodnota) těchto 

zakázek klesl meziročně o 26,4% na celkových 183,6 mld. Kč. V polovině roku 2010 měly 

tyto stavební podniky uzavřeny smlouvy na 10,6 tis. stavebních zakázek v celkové hodnotě 

158,3 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2009 tak došlo k poklesu hodnoty 

uzavřených zakázek cca o 20%. Průměrná hodnota jedné zakázky tak při tomto trendu klesla 

na 5,4 mil. Kč, což je snížení o cca 31%. Alarmující je další pokles v odvětví, pokračující i 

v 2. pololetí roku 2010 a v roce 2011. Zároveň se zdá, že pokles produkce v odvětví ještě 

nedosáhl svého dna [25]. 

V popisovaném období klesl výrazně i počet zadaných veřejných zakázek, které se více než 

50% podílejí na celkové stavební produkci. V 1. pololetí roku 2010 klesla ve srovnání se 

stejným obdobím roku 2009 celková hodnota zadaných veřejných zakázek o více než 43%, 

přičemž velmi kritický je pokles u zadaných veřejných zakázek v oblasti dopravní 

infrastruktury, který činil 74,7%! I po tomto období pokračoval dramatický propad produkce 

v oboru stavebnictví, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, které hrají rozhodující 

roli zejména u staveb dopravní infrastruktury a v celém inženýrském stavitelství [25]. 
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V srpnu 2010 ministr dopravy oznámil zastavení výstavby 12 velkých dopravních staveb 

v ČR. Ze čtyř zastavených dopravních staveb ve vysokém stupni rozestavěnosti se tři stavby 

nacházejí právě v Moravskoslezském kraji, kde působí i společnost Stamont – Pozemní 

stavitelství, s.r.o. Jedná se o zastavení výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou, 

bohumínského mostu na silnici I/67 a výstavbu tzv. prodloužené Místecké ulice v Ostravě, 

která je plánována jako dálniční přivaděč. Zároveň tehdejší ministr dopravy rozhodl o 

zastavení přípravných řízení, týkající se obchvatu Frýdku-Místku a tzv. prodloužené Rudné, 

která měla propojit stávající Rudnou ulici vedoucí z Havířova do Ostravy s nově budovanou 

ostravsko-opavskou spojnicí I/11 a výrazně odlehčit dopravní zátěž v ostravském městském 

obvodu Poruba. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů, zejména státního 

rozpočtu, vyvolal vlnu nespokojenosti nejen mezi stavebními společnostmi, ale také mezi 

ekology, místními zastupitelstvy a v neposlední řadě mezi občany. Dopravní stavby měly 

napomoci výraznému zlepšení životního prostředí v obydlených oblastech, zlepšení ovzduší, 

které každý den dýcháme a zkvalitnění všedního života obyvatel regionu. 

Z důvodů dopadu finanční krize, vládních úsporných opatření a nedostatku finančních 

prostředků nelze očekávat nárůst poptávky ani ze strany soukromého sektoru a obyvatelstva. 

Všechny tyto aspekty ještě více zhoršily situaci v českém stavebnictví, již tak podlomeném 

proběhlou světovou finanční krizí. 

Velké stavební společnosti typu Skanska a podobné měly dosud výhradní zájem o velké 

zakázky, jejichž hodnota se pohybovala ve stovkách milionů korun. Jednalo se zejména o 

veřejné zakázky velkého rozsah. Tyto firmy dříve vůbec neměly zájem o drobnější zakázky, 

ať už státní nebo soukromé, jejich cena se pohybovala řádově v jednotkách, někdy v desítkách 

milionů korun. Tyto zakázky nebyly pro tak velké firmy ekonomicky zajímavé. 

Nyní, když je situace v českém konkurenčním prostředí v oblasti stavebnictví výrazně špatná 

a dále se zhoršuje, veřejné zakázky jsou zrušeny nebo pozastaveny, velké stavební zakázky se 

nerealizují, nyní i tyto velké firmy, které se dříve nezajímaly o drobnější zakázky v nižší 

cenové hladině a většinou realizované na regionální úrovni, vstupují do soutěží o zakázky, 

které mají hodnotu např. 5 nebo 10 mil. Kč. Z tohoto pohledu se odvětví stavebnictví stalo 

vysoce konkurenčním prostředím, ve kterém si začínají navzájem konkurovat velké stavební 

firmy a malé, popř. střední stavební společnosti, které dosud působily většinou pouze 

v určitém regionu (oblasti), kde měly většinou již vytvořenu stabilní pozici na trhu. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že situace malých a středních stavebních firem, se dramaticky 

změnila. V soutěžích o „menší“ zakázky, kterými se dosud tyto firmy zabývaly, obrovsky 

narostla konkurence. Výrazně se zhoršila také pravděpodobnost úspěšnosti malé nebo střední 

firmy v těchto soutěžích. Ve výrazně konkurenčním prostředí stavebního trhu nemohou malé 

a střední stavební společnosti většinou konkurovat velkým stavebním firmám. Je to 

způsobeno tím, že malé a střední společnosti nemohou nabídnout takovou cenu za zakázku 

jako velké firmy. Dalším hendikepem malých a středních stavebních firem je nemožnost 

spekulovat se zakázkami, využívat služeb lobbistů, kontaktů na vlivné osoby a jiných 

„tvrdých“ praktik a aktivit. Tyto aktivity si prostě malé a střední firmy nemohou dovolit. 

Zároveň je vyvíjen obrovský tlak na malé a střední firmy ze strany velkých konkurentů se 

snahou zcela vytlačit tyto společnosti z trhu, případně je přivést až k likvidaci. 

Situace malých a středních firem, působících v oblasti stavebnictví je dle nastíněné situace 

velice tristní a pro manažery těchto firem velice náročná. Aby si taková společnost dnes našla 

a upevnila své místo na trhu, je potřeba, aby majitelé a management byli velmi zkušenými 

hráči, kteří jsou draví a zároveň opatrní, a kteří velmi pečlivě vyhodnocují vývoj společnosti a 

jejího podnikatelského okolí. 

Pro podnik je důležité věnovat se zkoumání vnějšího i vnitřního prostředí firmy a daného 

odvětví. Je nezbytné důkladně a precizně analyzovat změny vnějšího prostředí a trhu a 

přizpůsobovat své vnitřní prostředí podniku tomuto vývoji. K tomuto přizpůsobení volí 

vrcholový management metody hodnocení schopností firmy, vyhodnocení slabých a silných 

stránek společnosti a navrhuje změny a směry, kterými se daná společnost má ubírat a kde má 

posílit své silné stránky a tím využít příležitostí, které společnosti poskytuje trh a vnější 

prostředí svými změnami. Pro správné vyhodnocení situace, definování strategie společnosti a 

pro navržení optimálních změn je potřeba, aby vrcholový management byl seznámen jak 

s pozicí podniku v oblasti marketingu, tak i o technickém vývoji v odvětví. Aby firma byla 

úspěšná, je nutno se obklopit schopnými zaměstnanci, tyto správně motivovat a zapojit je do 

vývoje podniku. Kromě uvedených faktorů musejí mít vrcholoví manažeři k dispozici 

správná, aktuální a přesná data a údaje o finanční a ekonomické situaci a postavení podniku.  

Cílem této diplomové práce je najít a definovat ekonomické ukazatele finanční analýzy, které 

by podpořily činnosti středních a vrcholových manažerů a které by napomohly těmto 

manažerům lépe a rychleji se orientovat v hospodářských výsledcích své společnosti. 

Konkrétně byl pro potřeby této práce použit ekonomický informační systém Helios Orange a 

jeho jednotlivé moduly ve společnosti Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o. 
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Informační systém Helios Orange je velmi kvalitní, uživatelsky velmi příjemný a zajišťuje 

společnosti dostupnost výkazů pro státní úřady, orgány daňové správy a kontroly a pro vlastní 

orientaci v hospodaření organizace. Softwarová firma poskytuje následný servis, poradenství 

a nabízí i další služby, spojené s prodaným informačním systémem, průběžně nabízí 

doprogramování dalších modulů, výstupů a uživatelských podpor. 

Závěrem lze říci, že vrcholoví manažeři mají v odborné literatuře k dispozici mnoho metod, 

jež lze použít pro úspěšné řízení firmy. Ekonomické modelování, analýzy, optimalizace 

procesů a tvorba strategií na základě manažerských přístupů a metod jsou nezbytnou součástí 

práce manažerů. Podpůrným nástrojem je i informační systém podniku. Proces tvorby 

strategie a určení budoucího vývoje podniku však spočívá zejména ve znalostech a 

zkušenostech manažerů společnosti. Není-li tomu tak, pak sebelépe zpracované výkazy a 

podklady pro správné vedení firmy nejsou k ničemu. Výsledkem práce pak není očekávané 

posílení firmy na trhu, ale naopak utlumení vývoje, neschopnost přizpůsobení se novým 

podmínkám trhu a v konečné fázi zánik firmy, popř. její pohlcení silnějším konkurentem. 
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Příloha 1: Seznam ekonomických ukazatelů a hodnot v modulu Finanční analýza IS Helios Orange

Číslo 

ukazatele

Název ukazatele Název ukazatele 2 Způsob Účty Kumulace Popis

1 Náklady před zdaněním Ukazatel A Kumulace

2 Výnosy Ukazatel A Kumulace

3 Zisk před zdaněním Členy ukazatele N Kumulace

4 Rentabilita nákladů Členy ukazatele N Kumulace

5 Náklady před zdaněním VZOR Ukazatel A Kumulace Vazba na účty

6 Výnosy VZOR Ukazatel A Kumulace Vazba na účty

7 Zisk před zdaněním VZOR Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

8 Rentabilita nákladů VZOR Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

9 Výkaz zisku a ztráty Výsledovka Výkaz N Kumulace Vazba na výkaz

10 Tržby za prodej zboží V1  Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

11 Náklady vynaložené na prodané zboží V2  Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

12 Obchodní marže V3  Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

13 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb V5  Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

14 Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží V1+V5 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

15 Změny stavu vnitropodnikových zásob V6  Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

16 Aktivace V7  Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)
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17 Spotřeba materiálu a energie V9  Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

18 Služby V10 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

19 Přidaná hodnota V11 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

20 Osobní náklady V12 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

21 Daně a poplatky V17 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

22 Odpisy V18 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

23 Změna stavu rezerv a opravných položek V25 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

24 Jiné provozní výnosy V26 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

25 Jiné provozní náklady V27 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

26 Provozní hospodářský výsledek V30 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

27 Úroky výnosové V42 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

28 Úroky nákladové V43 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

29 Ostatní finanční výnosy V44 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

30 Ostatní finanční náklady V45 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)
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31 Hospodářský výsledek z finančních operací V48 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

32 Hospodářský výsledek za běžnou činnost V52 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

33 Mimořádné výnosy V53 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

34 Mimořádné náklady V54 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

35 Mimořádný hospodářský výsledek V58 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

36 Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (EBDIT) V18+V43+V61 

Výsledovka

Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

37 Zisk před odečtením úroků a daní (EBIT) V43+V61 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

38 Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) V61 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

39 Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) V60 Výsledovka Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z výsledovky 

(případně na účty)

40 Náklady celkem Výsledovka Ukazatel A Kumulace Vazba na účty

41 Výnosy celkem Výsledovka Ukazatel A Kumulace Vazba na účty

42 Rozvaha Rozvaha Výkaz N Kumulace Vazba na výkaz

43 Aktiva celkem netto R1   Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

44 Aktiva celkem netto průměr R1   Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

45 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál R2   Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)
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46 Aktiva stálá netto R3   Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

47 Dlouhodobý hmotný majetek R13  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

48 Dlouhodobý hmotný majetek průměr R13  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

49 Aktiva oběžná netto R31  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

50 Aktiva oběžná netto průměr R31  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

51 Zásoby celkem R32  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

52 Zásoby celkem průměr R32  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

53 Zásoby materiálu R33  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

54 Zásoby nedokončené výroby a polotovarů R34  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

55 Zásoby hotových výrobků R35  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

56 Zásoby zvířat R36  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

57 Zásoby zboží R37  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

58 Dlouhodobé pohledávky netto R39  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

59 Krátkodobé pohledávky netto R48  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)
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60 Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů netto R49  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

61 Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů netto 

průměr

R49  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

62 Pohledávky celkem netto R2+R39+R48  

Rozvaha

Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

63 Pohledávky celkem netto průměr R2+R39+R48  

Rozvaha

Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

64 Pohledávky z obchodních vztahů netto R40+R49  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

65 Pohledávky z obchodních vztahů netto průměr R40+R49  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

66 Krátkodobý finanční majetek R58  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

67 Peníze v pokladně a v bance R59+R60  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

68 Časové rozlišení aktivní R63  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

69 Vlastní kapitál R68  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

70 Cizí zdroje R85  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

71 Zadržené výdělky R78+R81+R84  

Rozvaha

Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

72 Závazky celkem R91+R102+R114  

Rozvaha

Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

73 Závazky celkem průměr R91+R102+R114  

Rozvaha

Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)
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74 Krátkodobé závazky celkem R102+R116+R117  

Rozvaha

Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

75 Dlouhodobé závazky R91  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

76 Krátkodobé závazky z obchodních vztahů R103 Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

77 Krátkodobé závazky z obchodních vztahů průměr R103 Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

78 Rezervy R86  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

79 Bankovní úvěry dlouhodobé R115 Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

80 Bankovní úvěry a výpomoci krátkodobé R116+R117  Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

81 Časové rozlišení pasivní R118 Rozvaha Členy ukazatele N Kumulace Vazba na řádky z rozvahy 

(případně na účty)

82 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Ukazatel rentability Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

83 Rentabilita celkových aktiv (ROA) Ukazatel rentability Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

84 Rentabilita nákladů Ukazatel rentability Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

85 Rentabilita tržeb Ukazatel rentability Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

86 Ukazatel nákladovosti Ukazatel rentability Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

87 Rychlost obratu celkových aktiv Ukazatel produktivity Členy ukazatele N Bez kumulaceVazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele
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88 Rychlost obratu zásob Ukazatel produktivity Členy ukazatele N Bez kumulaceVazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

89 Doba obratu zásob Ukazatel produktivity Členy ukazatele N Bez kumulaceVazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

90 Doba obratu pohledávek z obchodního styku Ukazatel produktivity Členy ukazatele N Bez kumulaceVazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

91 Tržby kumulovaně Ukazatel produktivity Ukazatel A Kumulace Vazba na účty

92 Tržby měsíční Ukazatel produktivity Ukazatel A Bez kumulaceVazba na účty

93 Tržby denní Ukazatel produktivity Členy ukazatele N Bez kumulaceVazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

94 Rychlost obratu dlouhodobého hmotného majetku Ukazatel produktivity Členy ukazatele N Bez kumulaceVazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

95 Rychlost obratu oběžných aktiv Ukazatel produktivity Členy ukazatele N Bez kumulaceVazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

96 Rychlost obratu pohledávek z obchodního styku Ukazatel produktivity Členy ukazatele N Bez kumulaceVazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

97 Ukazatel finanční páky Ukazatel finanční 

stability

Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

98 Ukazatel věřitelského rizika Ukazatel finanční 

stability

Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

99 Ukazatel poměru vlastního jmění k celkovým 

aktivům

Ukazatel finanční 

stability

Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

100 Míra finanční samostatnosti Ukazatel finanční 

stability

Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

101 Čistý pracovní kapitál Ukazatel finanční 

stability

Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele
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102 Ukazatel úrokového krytí Ukazatel finanční 

stability

Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

103 Ukazatel úrokového zatížení Ukazatel finanční 

stability

Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

104 Tržní hodnota vlastního kapitálu Ukazatel finanční 

stability

Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

105 Likvidita pohotová Ukazatel likvidity Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

106 Likvidita peněžní Ukazatel likvidity Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

107 Likvidita běžná Ukazatel likvidity Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele

108 Účetní hodnota dluhu Pomocný ukazatel 

pro Altmannovo Z-

score

Členy ukazatele N Kumulace Vazba na účty

109 Altmanovo Z-score Složený ukazatel Členy ukazatele N Kumulace Vazba přes členy ukazatele na 

předchozí ukazatele
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