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1. Úvod 

 

 Finanční analýza je nedílnou součástí finančního řízení podniku. Zabývá se 

hodnocením silných a slabých stránek podniku, identifikuje problémy vznikající ve firmě a 

dává nám podklady k jejich řešení. Údaje finanční analýzy nám vypovídají o hospodaření a 

finanční situaci podniku. Získané informace jsou využívány k rozhodování managementu 

podniku.  

 

 Cílem práce je zhodnotit finanční situaci podniku ve stavebnictví s důrazem na 

rentabilitu, porovnat ji s vybranými ukazateli stavebního sektoru za roky 2004-2009 pomocí 

poměrových ukazatelů, pyramidového rozkladu, vyčíslit vlivy působící na poměrové 

ukazatele a uvést doporučení pro hospodaření podniku do budoucnosti. 

 

 Teoretická část se zabývá popisem metod finanční analýzy podle zdrojů ze kterých 

práce čerpá. Tato část se dále zabývá popisem poměrových ukazatelů, pyramidového rozkladu 

a analýzy odchylek. 

 

 V praktické části je provedena charakteristika společnosti. Společnost je zde vertikálně 

a horizontálně analyzována a jsou provedeny výpočty poměrových ukazatelů oblastí finanční 

stability, zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity., dále je zde provedena podrobná 

analýza rentability, srovnání vybraných ukazatelů s odvětvím a pyramidový rozklad ukazatele 

ROE, analýza odchylek dílčích ukazatelů a citlivostní analýza. 
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2. Popis metodologie finanční analýzy 

 

 V této kapitole bude charakterizována finanční analýza a její metodologie, dále budou 

popsány poměrové ukazatele, pyramidové rozklady finančních ukazatelů, metody analýzy 

odchylek a citlivostní analýzy. Jako hlavní zdroj informací v této části byla využita literatura 

Dluhošová a kol. (2010) a Sedláček (2011). 

 

2.1 Finanční analýza 

 

 Finanční analýza je jedna ze součástí komplexní činnosti finančního řízení. Smyslem 

finanční analýzy je systematicky zhodnotit finanční situaci podniku. Pomocí této analýzy jsou 

získávány údaje, které nám vypovídají o objemu a kvalitě výroby, finanční činnosti, obchodní 

činnosti a dalších činnostech. Na základě těchto údajů jsme schopni zhodnotit současnou 

situaci, ale i posoudit výhled společnosti do budoucnosti.  

 Důvodem pro existenci finanční analýzy je neexistence trvalých standardů určujících 

správné hospodaření podniku s cílem prosperity, proto je využívána finanční analýza, která je 

schopna rozložit jednotlivé činnosti podniku zhodnotit je a upravit je takovým způsobem, aby 

se zvýšila pravděpodobnost dosažení požadovaného cíle.  

 Finanční analýzu lze rozdělit na tři postupy, které na sebe navazují. První se provádí 

diagnóza základních indikátorů finanční situace, následně se provede analýza příčin finanční 

situace a z výsledků této analýzy jsme v poslední fázi schopni identifikovat hlavní faktory 

nežádoucího vývoje a navrhnout opatření.  

 Při provádění analýzy by se měl brát ohled na aplikaci vhodných metod v souladu 

s podmínkami podniku, náklady na zpracování by měli být nižší než výnosy plynoucí 

z výsledků a finanční analýza by měla vždy být prováděna za konkrétním cílem.  

 Výsledky finanční analýzy využívají jednotlivci různé skupiny, nejdůležitější jsou: 

 manažeři, 

 vlastníci (investoři), 

 poskytovatelé půjček a věřitelé. 
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2.1.1 Zdroje informací ve finanční analýze 

  

 Ve finanční analýze jsou využívány informace z vnitřního prostředí podniku a 

vnějšího prostředí. Mezi základní zdroje dat patří: 

 výkazy vnitropodnikového účetnictví, 

 výkazy finančního účetnictví. 

 Zdroje dat, které mohou být využity k analýze, mohou být rozděleny do těchto tří 

skupin: 

 finanční informace, 

 nekvantifikovatelné informace, 

 kvantifikovatelné nefinanční informace. 

   

Výkazy vnitropodnikového účetnictví 

 

 Tyto výkazy jsou sestavovány podle podnikových potřeb, protože neexistuje žádná 

jednoznačná metodika sestavování. Zaznamenává se v nich zejména vynakládání a spotřeba 

nákladů v nejrůznějším členění (např. podle času, místa, druhu), výkony jednotlivých 

středisek apod. Tyto výkazy nejsou veřejně přístupnými. 

 

Výkazy finančního účetnictví 

 

 Tyto výkazy jsou veřejně přístupné, a proto jsou využívány jak interními, tak 

externími uživateli. Mezi výkazy finančního účetnictví řadíme rozvahu, výkaz zisku a ztráty a 

výkaz Cash Flow. Všechny tyto tři ukazatele jsou vzájemně propojeny. 

 V rozvaha je stavový výkaz zobrazující stav a strukturu majetku firmy a zdrojů 

financování. Majetek se v rozvaze nazývá aktiva, která se dělí na oběžný majetek a 

dlouhodobý majetek. Zdroje financování se nazývají pasiva a dělí se na vlastní kapitál a cizí 

zdroje. 

 Výkaz zisku a ztráty zachycuje tok nákladů a výnosů, čímž nám poskytuje informace o 

tvorbě a užití hospodářského výsledku. Výnosy jsou peněžní vyjádření ekonomického 

prospěchu, který daný subjekt získá účelným vynaložením ekonomických zdrojů, zatímco 

náklady jsou peněžní vyjádření vynaložených ekonomických zdrojů na určitý výsledek 

ekonomické aktivity, který přináší očekávaný ekonomický prospěch. Ve výkazu zisku a ztráty 
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jsou zachycovány náklady a výnosy věcně a časově související s účetním obdobím za které 

jsou vyúčtovány. 

 Výkaz Cash Flow zachycuje pohyb peněžních toků za provozní, investiční činnost. 

Slouží k zachycení finanční stability podniku. 

 

Finanční informace 

 

 Do finančních informací zahrnujeme účetní výkazy, výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, burzovní informace, zprávy o vývoji měn a úrokových měr, prognózy finančních 

analytiků a vedení firmy. 

 

Nekvantifikovatelné informace 

 

 Do této skupiny informací můžeme zahrnout zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů firmy, nezávislá hodnocení, ostatní prognózy a komentáře manažerů. 

 

Kvantifikovatelné nefinanční informace  

  

 Tyto informace obsahují firemní statistiky, prospekty, normy spotřeby a interní 

směrnice. 

 

2.1.2 Metody finanční analýzy  

  

Sedláček (2011) tvrdí, že se klasická finanční analýza skládá ze dvou vzájemně 

propojených částí, kterými jsou kvalitativní (fundamentální) analýza a kvantitativní 

(technická) analýza. Z hlediska časového se finanční analýza dělí na analýzu orientovanou do 

budoucnosti a analýzu založenou na historický datech. 

 

Fundamentální analýza 

 

 Předpokladem pro fundamentální analýzu jsou rozsáhlé znalosti vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, zkušenosti odborníků a jejich 

subjektivní odhady. Fundamentální analýza zpracovává velké množství kvalitativních údajů. 

Tato metoda vychází z vlivů Makroekonomického prostředí, mikroekonomického prostředí, 

fáze života podniku a interakce podniku se subjekty které ovlivňují její chování. Výsledkem 

je verbálně hodnocena komparativní analýza.   
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Technická analýza 

 

 Dle Sedláčka (2011,str. 9) ,,Technická analýza používá matematických, statistických a 

dalších algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat 

s následným kvalitativním ekonomickým posouzením výsledků“. Technická analýza se 

obvykle skládá z charakteristiky prostředí, zdrojů dat, výběru metody, základní zpracování 

dat, pokročilého zpracování dat a návrhu na dosažení cílového stavu. Dále by se technická 

analýza dala členit podle Obr. 2.1. 

Obr. 2.1 Členění metod finanční analýzy 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, str. 73) 

 

Deterministické metody se v podniku používají k běžným finančním analýzám pro menší 

počet období. Matematicko-statistické metody vycházejí z delších časových řad a jsou 

založeny na exaktních metodách. 
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Analýza vývojových trendů (horizontální analýza) 

 

Tato analýza slouží k zhodnocení vývoje dat v čase. Data získávána nečastěji z účetních 

výkazů. Sleduje změny vykazovaných dat jak v absolutní hodnotě, tak v relativní (procentní) 

hodnotě. Změny položek výkazů jsou v horizontální analýze sledovány po řádcích. 

Z časových řad lze zjistit dlouhodobé trendy vývoje finančních položek. Změny položek 

rozlišujeme následovně: 

 

 

     t t-1 tabsolutní změna U -U = U ,                                                                                      (2.1) 

 

     t t-1

t-1 t-1

U -U U
relativní změna = 

U U
, (2.2) 

 

kde je  Ut  hodnota ukazatele, 

        t je běžný rok, 

           t-1 je předchozí rok. 

 

Analýza struktury (vertikální analýza) 

 

 Tato analýza slouží k posouzení jednotlivých komponent účetních výkazů. Hodnotí se 

zde podíl položek účetních výkazů na vybraný vrcholový ukazatel. Díky této analýze zjistíme 

přehlednou strukturu aktiv a pasiv, což nám umožní udržovat rovnovážný stav. K analýze 

struktury využíváme následující vzorec:  

 

      i

i

U
podíl na celku = 

U
, (2.3) 

 

kde je  iU  hodnota dílčího ukazatele, 

iU  velikost absolutního ukazatele,  

Poměrová analýza 

 

 Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejoblíbenější a nejrozšířenější metodou 

finanční analýzy. Tato metoda umožňuje získat rychlý a nenákladný obraz o základních 

charakteristikách podniku. Nejčastěji se zde vychází z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. V této 

metodě jsou systematicky analyzovány soustavy vybraných poměrových ukazatelů. 

Nevýhodou této metody je nízká schopnost vysvětlovat jevy.  
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2.2 Poměrová analýza 
 

 Poměrové ukazatele jsou výhodným způsobem, který umožňuje shrnout velká 

množství finančních údajů. Pomoci nich můžeme srovnávat výkonnost firem. Pro přehlednost, 

z důvodu složitosti a někdy i protichůdného působení jsou tyto údaje rozděleny do 

jednotlivých oblastí. 

 Mezi oblasti ukazatelů finanční analýzy patří: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele finanční stability a zadluženosti. 

 

2.2.1 Ukazatelé rentability 

 

 Ukazatelé rentability slouží k porovnání zisku který firma dosáhla s výší zdrojů firmy. 

Pomocí těchto ukazatelů můžeme posoudit účinnost zhodnocení vloženého kapitálu. Podle 

zdrojů, které jsou zahrnuty ve výpočtu dělíme ukazatele takto: 

 rentabilita aktiv (Return on Assets - ROA), 

 rentabilita vlastního kapitálu(Return on Equity - ROE), 

 rentabilita tržeb (Return on Sales – ROS), 

 rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed - ROCE), 

 rentabilita nákladů (Return on Costs – ROC). 

 

Ukazatele jsou modifikovány podle toho, jaký zisk se při výpočtu využívá. Zisk je rozdělen 

do těchto kategorií: 

 zisk před úhradou daní a úroků (EBIT), 

 zisk před zdaněním (EBT), 

 zisk po zdanění (EAT). 

 

Rentabilita aktiv – ROA 

 

Tento ukazatel je považován za klíčové měřítko rentability. Poměřuje zisk před 

zdaněním a úhradou úroků s celkovými aktivy, které byly investovány do podniku, bez hledu 
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na to, z jakých zdrojů jsou financována. Dle Erich A. Helfert (2001, str. 113) „Revidovaný 

podíl návratnosti vyjadřuje výkon hrubých příjmů z kapitálu využívaného v podnikání, 

nezávisle na vzoru financování, který poskytl kapitál, a nezávisle na změnách daňových 

zákonů“.  Vzorec pro výpočet ROA: 

     
EBIT

ROA=
A

,   (2.4) 

kde  A jsou celková aktiva. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

 

 Tento ukazatel je využíván majiteli společností a investory ke zjištění míry ziskovosti 

jejich vloženého kapitálu a porovnáním této míry s velikostí jejich investičního rizika. Dle 

Erich A. Helfert (2001, str. 117) „Návratnost vlastního kapitálu je široce publikovaný údaj. 

Žebříčky společností a průmyslových sektorů jsou sestavovány hlavními obchodními časopisy 

a ratingovými agenturami“ Pomocí tohoto ukazatele můžeme zjistit podíl zisku po zdanění a 

úhradě úroků připadající na 1 peněžní jednotku vloženého kapitálu. ROE vypočteme podle 

vzorce: 

 
EAT

ROE=
VK

,  (2.5) 

kde  VK je vlastní kapitál. 

 

Rentabilita tržeb – ROS 

 

 Tento ukazatel nám slouží ke zjištění zisku připadajícího na tržby které jsou 

vykazované podnikem. Je vhodný k mezipodnikovému srovnání a srovnání v čase. Při 

mezipodnikovém srovnání je vhodné při výpočtu využít zisk po zdanění a úhradě 

nákladových úroku, zatímco při vnitropodnikové analýze je vhodné využít zisk před úhradou 

daní a nákladových úroků. ROS se vypočítá dle vztahu:  

 
EAT

ROS=
T

,  (2.6) 

kde T jsou tržby. 
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE 

 

 Ukazatelem ROCE se hodnotí význam dlouhodobého investování. Udává nám 

schopnost podniku zhodnocovat své dlouhodobé zdroje a slouží k prostorovému srovnání 

podniků. Vypočteme jej podle vzorce: 

 
EBIT

ROCE=
VK + dlouhodobé dluhy

.  (2.7) 

 

Rentabilita nákladů – ROC 

  

Ukazatel ROC vyjadřuje poměr čistého zisku a celkových nákladů. Velikost ukazatele 

nám udává efektivitu vynaložených nákladů. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe jsou 

využity vynaložené náklady. V rámci vnitropodnikové analýzy je vhodné provést dílčí 

analýzu jednotlivých nákladů a srovnat jejich rentabilitu. Vzorec pro výpočet ROC je:  

 
EAT

ROC=
N

, (2.8) 

kde  N jsou celkové náklady. 

 

2.2.2 Ukazatelé aktivity 
 

 Ukazatelé aktivity nám vypovídají o vázanosti kapitálu podniku v aktivech a jejich 

částech za určité časové období (zpravidla za rok). Pokud má podnik hodně kapitálu vázaného 

v aktivech, tak mu vznikají zbytečné náklady a pokud má kapitálu vázaného v aktivech málo, 

tak přichází o výnosy. Abychom mohli zjistit optimální poměr, je nezbytné měřit aktivitu 

majetku. Prakticky se můžeme setkat s dvěma typy ukazatelů, kterými jsou doba obratu a 

obrátka.  

 Mezi ukazatele aktivity patří: 

 obrátka celkových aktiv, 

 doba obratu aktiv, 

 doba obratu pohledávek, 

 doba obratu závazku. 
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Obrátka celkových aktiv 

 

 Obrátka celkových aktiv vyjadřuje intenzitu využití celkového majetku. Vývojový 

trend tohoto ukazatele by měl být rostoucí, z čehož vyplývá, že čím vyšší je tento ukazatel, 

tím efektivněji podnik využívá svůj majetek. Vypočítá se dle vztahu: 

 

 
T

obrátka celkových aktiv =
A

. (2.9) 

 

Doba obratu aktiv 

 

 Tento ukazatel nám udává počet dnů, za které dojde k obratu celkových aktiv ve 

vztahu k tržbám. Aby byl majetek využíván co nejintenzivněji, mělo by být za rok provedeno 

co nejvíce obrátek, z čehož vyplývá, že doba obratu by měla být co nejmenší. Vývojový trend 

by měl být klesající. Dobu obratu aktiv vypočteme podle následujícího vzorce: 

  

 
A 360

doba obratu aktiv =
T

.   (2.10) 

 

Doba obratu pohledávek 

 

 Pomocí tohoto ukazatele, dokážeme zjistit za jak dlouho jsou nám průměrně uhrazeny 

pohledávky. Vyjadřuje efektivitu řízení pohledávek. Aby nebyla ohrožena likvidita podniku, 

neměla by se doba úhrady pohledávek zvyšovat, z čehož vyplývá že by tento ukazatel měl 

v čase klesat. Vyjádříme ho podle tohoto vztahu: 

 

 
pohledávky 360

doba obratu pohledávek =
T

. (2.11) 

 

Doba obratu závazků 

 

 Doba obratu závazků nám vyjadřuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům, 

kteří nám poskytli obchodní úvěr. Vývoj tohoto ukazatele by měl být stabilní. Lze jej vyjádřit 

následujícím vzorcem: 

   
závazky 360

doba obratu závazků =
T

. (2.12) 
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2.2.3 Ukazatelé likvidity 

 

 Tyto ukazatele hodnotí míru likvidity, kterou rozumíme schopnost podniků dostát 

svým závazkům a získat dostatek platebních prostředků. Podmínkou likvidity je, že podnik 

musí část svého kapitálu vázat ve formě likvidních platebních prostředků. Likvidita závisí na 

schopnosti podniku inkasovat své pohledávky. Při mezipodnikovém srovnání likvidity je 

vhodné srovnávat s podniky, které se zabývají podobnou činností. 

 Mezi ukazatele likvidity patří: 

 ukazatel celkové likvidity, 

 ukazatel pohotové likvidity, 

 ukazatel okamžité likvidity, 

 podíl pohledávek na oběžných aktivech, 

 podíl zásob na oběžných aktivech, 

 ukazatel čistého pracovního kapitálu. 

 

Ukazatel celkové likvidity 

 

 Tento ukazatel nám vypovídá o schopnosti oběžných aktiv pokrýt krátkodobé 

závazky. Rozmezí, ve kterém by se měl obecně pohybovat je od 1,5 do 2,5.  Hlavní 

nevýhodou tohoto ukazatele je, že nezohledňuje fakt, že  veškerý oběžný majetek nelze ihned 

proměnit na pohotové peněžní prostředky. Lze jej vyjádřit následujícím vzorcem:   

 
OA

ukazatel celkové likvidity =
KZAV

,                            (2.13) 

kde  OA jsou oběžná aktiva, 

  KZAV jsou krátkodobé závazky. 

 

Ukazatel pohotové likvidity 

 

 Pomocí tohoto ukazatele zjistíme schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky 

pomocí oběžných aktiv bez nejméně likvidní položky. Tato redukce nám eliminuje nevýhodu 

ukazatele celkové likvidity. Optimální rozptyl tohoto ukazatele je 1,0 až 1,5. Tento ukazatel 

má rostoucí trend. Pohotovou likviditu lze vyjádřit následovně: 
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OA - zásoby

pohotová likvidita =
KZAV

. (2.14) 

 

Ukazatel okamžité likvidity 

  

 Tento  ukazatel analyzuje schopnost podniku hradit své závazky v krátkodobém 

časovém horizontu pomocí nejlikvidnější části oběžného majetku. Do této části lze zařadit 

peníze na účtech, peníze v hotovosti, šeky a ostatní formy vysoce likvidních finančních 

rezerv. Tento ukazatel lze vyjádřit následovně: 

 
pohotové platební prostředky

okamžitá likvidita =
KZAV

.               (2.15) 

 

Podíl pohledávek na oběžných aktivech 

 

 Pokud mají odběratelé firmy dobrou platební disciplínu, tak tento ukazatel roste, 

pokud máme velký podíl nedobytných pohledávek pak tento ukazatel klesá. Obecně má tento 

ukazatel klesající trend. Lze jej vypočítat dle následujícího vzorce: 

 
pohledávky

podíl pohledávek na oběžných aktivech =
OA

.              (2.16) 

Podíl zásob na oběžných aktivech  

 

 Zásoby jsou nejméně likvidní částí oběžného majetku. Z toho vyplývá že tento 

ukazatel by neměl být moc  vysoký. Vypočítal jej lze podle následujícího vzorce: 

 
zásoby

podíl zásob na oběžných aktivech =
OA

.                (2.17) 

 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu 

 

Dle Dluhošové (2010, s. 84) ,,Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného 

majetku, která se během roku přemění v pohotové peněžní prostředky a po splacení 

krátkodobých závazků může být použita k uskutečnění podnikových záměrů“. Způsoby 

výpočtu ČPK jsou: 

 

 ČPK = oběžná aktiva - krátkodobé závazky , (2.18) 

 ČPK = dlouhodobé zdroje - dlouhodobá aktiva . (2.19) 
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2.2.4 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 

 Tyto ukazatele se odvíjejí struktury financování majetku podniku a vztahu mezi cizími 

a vlastními zdroji. Cílem analýzy finanční stability a zadluženosti je zjištění stavu majetkové 

struktury a její optimalizace. 

 Mezi ukazatele finanční stability a zadluženosti patří: 

 podíl vlastního kapitálu na aktivech, 

 stupeň krytí stálých aktiv, 

 finanční páka, 

 ukazatel celkové zadluženosti, 

 ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu, 

 úrokové krytí, 

 úrokové zatížení. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 

 Tento ukazatel hodnotí finanční stabilitu podniku z dlouhodobého hlediska. Udává 

nám, jaký podíl aktiv je financován vlastním kapitálem. Čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší 

je finanční stabilita podniku. Lze jej vyjádřit následovně: 

 
VK

podíl vlastního kapitálu na aktivech = 
A

.  (2.20) 

  

Stupeň krytí stálých aktiv 

 

 V tomto ukazateli je zjišťován podíl, jakým dlouhodobý kapitál financuje stálá aktiva 

firmy. Mělo by být dodrženo pravidlo, že dlouhodobý majetek je financován z dlouhodobých 

zdrojů. Z tohoto pravidla vyplývá že výsledek ukazatele by měl být alespoň 100%. Ukazatel 

lze vyjádřit dle následujícího vztahu: 

 

  
dlouhodobý kapitál

stupeň krytí stálých aktiv = 
FA

, (2.21) 

kde  kde FA jsou fixní aktiva.  
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Finanční páka 

 

 Finanční páka se zabývá strukturou zdrojů financování. Dle Dluhošové (2010, s.78) 

„krytí potřeb převážně vlastními zdroji, které jsou obvykle dražším způsobem financování, by 

mohlo vést k finančnímu zatěžování podniku a k nedostatečně pružné reakci na finanční 

potřeby podniku “. Tento ukazatel nám pomáhá zjistit optimální poměr vlastního kapitálu a 

cizích zdrojů. Lze jej vyjádřit vztahem: 

 

 
A

stupeň krytí stálých aktiv = 
VK

. (2.22) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

 

 Celková zadluženost nám udává podíl, jakým je majetek podniku financován z cizího 

kapitálu. Tento ukazatel ovlivňuje riziko věřitelů a výnosnost podniku. Důležitý je pro 

dlouhodobé věřitele. Vypočítává se podle následujícího vzorce: 

 

 
CZ

ukazatel celkové zadluženosti = 
A

,                            (2.23) 

kde  CZ jsou cizí zdroje. 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 

 Tento ukazatel nám říká, kolik korun cizího kapitálu připadá na 1 Kč vlastního 

kapitálu. Lze jej vyjádřit procentuálně a optimálně by se měl pohybovat mezi 80% až 120%. 

Dlouhodobě by tento ukazatel měl klesat. Lze jej vypočítat následovně: 

 

  
CZ

ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu = 
VK

. (2.24) 

Úrokové krytí 

 Pomocí úrokového krytí můžeme zjistit, kolikrát by firma byla schopna uhradit 

nákladové úroky z výsledku hospodaření před úhradou daní a úroků. Vypočítává se 

následovně:  

 
EBIT

úrokové krytí = 
nákladové úroky

. (2.25) 
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Úrokové zatížení 

 

 Ukazatel úrokového zatížení nám říká, jakou část z výsledku hospodaření před 

úhradou daní a úroků nám odčerpávají nákladové úroky. Úrokové zatížení se vypočítává 

následovně: 

 

 
EBIT

úrokové zatížení = 
nákladové úroky

. (2.26) 

 

2.3 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů 

 

  Pyramidový rozklad finančních ukazatelů patří ke klíčovým součástem finanční 

analýzy. Principem je postupný rozklad vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele, jejichž 

analýzou jsme schopni zjistit vazby a vztahy mezi jednotlivými ukazateli, vyčíslit jejich vliv 

na vrcholový ukazatel a provést analýzu citlivosti změny vrcholového ukazatele na změnu 

dílčích ukazatelů. Pyramidová soustava je zkonstruována takovým způsobem, že rozbor 

vrcholového ukazatele lze vyjádřit matematickou rovnicí. Pomocí vhodně zkonstruované 

soustavy můžeme hodnotit minulou, současnou i budoucí  výkonnost podniku. Pyramidový 

rozklad můžeme provést u mnoha ukazatelů např. EVA, ROE, ROA. V Obr. 2.2 je 

znázorněno schéma pyramidového rozkladu ROE.  

 

 Obr. 2.2 Pyramidový rozklad ukazatele ROE 

 

 

Zdroj: Dluhošová (2010, str. 93)  
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2.4 Analýza odchylek  

Analýza odchylek je součást finanční analýzy, která se zabývá rozborem a vyčíslením 

faktorů, které na odchylky nejvíce působí. Jednou z metod při které lze provést analýzu 

odchylek je pyramidový rozklad. Dle Dluhošové (2010, str. 33) ,,Příčinnou souvislost mezi 

vrcholovým ukazatelem x a dílčími ukazateli a1 lze zachytit pomocí funkce x=f(a1,a2 ….an), 

která umožňuje kvantifikovat míru vlivu dílčích ukazatelů jako příčinných faktorů na změnu 

zvoleného vrcholového ukazatele“.  Změnu vrcholového ukazatele je možné vyjádřit jako 

součet odchylek dílčích ukazatelů následovně: 

 

 x aiΔy =ΣΔx , (2.27) 

 

 

kde je   x analyzovaný ukazatel, 

  yx přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, 

  xai vliv na analyzovaný ukazatel x, 

ai dílčí ukazatel. 

 

 

Možné je analyzovat absolutní odchylku a relativní odchylku. Absolutní odchylka se 

vypočte  následujícím způsobem: 

 

1 0x=x x .                    (2.28) 

 

 

 Vzorec pro výpočet relativní odchylky je: 

 

 1 0 0x=(x x ) / x . (2.29) 

 

V pyramidových rozkladech se můžeme mezi dílčími ukazateli setkat s aditivní vazbou, 

multiplikativní vazbou a výjimečně s vazbou exponenciální. 

 

2.4.1 Aditivní vazba 

 

 Aditivní vazba je dána součtem vlivů dílčích vysvětlujících ukazatelů. Jednotlivé dílčí 

vlivy se vypočítávají následovně: 
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i
ai x

i

Δa
x Δy  

ΣΔa
, (2.30) 

 

přitom     ai= ai,1 - ai,0, 

kde    ai,1  je hodnota dílčího ukazatele v čase t+1, 

  ai,0  je hodnota dílčího ukazatele v čase t. 

 

 

 

2.4.2 Multiplikativní vazba 

 

 Multiplikativní vazba je dána součinem vlivů dílčích ukazatelu. Pro vyčíslení vlivu 

můžeme použít 4 metody.  

 Těmito metodami jsou: 

 Metoda postupných změn, 

 Metoda rozkladu se zbytkem, 

 Logaritmická metoda, 

 Funkcionální metoda. 

 

Metoda postupných změn 

  

 Tato metoda je založena na předpokladu, že se mění pouze jeden činitel a ostatní 

zůstávají nezměněny. Její výhoda je jednoduchost, ale výsledek je ovlivněn pořadím činitelů. 

V této metodě je celková odchylka rozdělena mezi jednotlivé dílčí vlivy. Pokud dochází 

k součinu ukazatelů, x=a1 
.
 a2 

.
 a3,  jsou vlivy vyčísleny takto: 

 

 

x
ai 1 2,0 3,0

x
ai 1,1 2 3,0

x
ai 1,1 2,1 3

Δy
Δx =Δa  a  a ,

Δx

Δy
Δx = a Δa  a ,

Δx

Δy
Δx = a  a Δa .

Δx

 

                      (2.31) 

 

Obecně pro jakoukoliv řadu ukazatelů  

 

 x
ai j<i j,0 1 j<i j,1

Δy
Δx =Π a Δa Π a

Δx
. (2.32) 
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Metoda rozkladu se zbytkem 

 

 Vlivy jsou v této metodě vyčísleny tak, že vzniká zbytek R, který je kombinací změn 

více ukazatelů. Pokud dochází k součinu ukazatelů, x=a1 
.
 a2 

.
 a3, přičemž každému vlivu je 

přidělena část zbytku,  jsou vlivy vyčísleny takto: 

 

 

 

x
ai 1 2,0 3,0

x
ai 1,1 2 3,0

x
ai 1,1 2,1 3

Δy R
Δx =Δa  a  a + ,

Δx 3

Δy R
Δx = a Δa a + ,

Δx 3

Δy R
Δx = a  a Δa + .

Δx 3

 

             (2.33) 

 

Zbytek se vypočítává následovně:  

 

 x
x 1 2,0 3,0 1,1 2 3,0 1,1 2,1 3

Δy
R = Δy - Δa  a  a + a Δa  a + a  a Δa

Δx
.             (2.34) 

 

 

Při libovolném počtu lze vliv vyjádřit takto: 

 

 
n x

ai i j,0j¹i

Δy
Δx =Δa a

Δx
Π , (2.35) 

kde R je  

 
n x

x i j,0j¹i

Δy
R=Δy -Δa a

Δx
Π  . (2.36) 

 

 

Metoda logaritmická  

 

 Metoda logaritmická vyčísluje vlivy, při změně všech dílčích ukazatelů současně. Dle 

Dluhošové (2006, str 35) ,,Dá se říci, že se vychází ze spojitých výnosů, neboť ln Iai a ln Ix 

znamenají spojitý výnos ukazatelů ai a x“. Nevýhodou této metody je, že nelze použít když je 

index změny záporný. Vlivy jednotlivých ukazatelů lze vypočíst takto: 

 

 

 ai
ai x

x

lnI
Δx = Δy

ln I
 , (2.37) 

 

 

kde  1
x

0

x
I =

x
  je index vrcholového ukazatele, 

 

 
i,1

ai

i,0

a
I

a
 je index vysvětlujícího ukazatele. 
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Metoda funkcionální 

 

 Tato metoda pracuje s kombinovaným vlivem všech ukazatelů. Výhodou je, že 

záporné hodnoty analytických ukazatelů neovlivňují výsledek. Vychází z diskrétních výnosů, 

kde Rai a Rx znamenají výnos ukazatelů ai a x. Výpočet jednotlivých dílčích vlivů s 

rovnoměrným rozdělením zbytku ke každému dílčímu vlivu v případě součinu tří dílčích 

ukazatelů x=a1 
.
 a2 

.
 a3: 

 

 

ai a1 a2 a3 a2 a3 x

x

ai a2 a1 a3 a1 a3 x

x

ai a3 a1 a2 a1 a2 x

x

1 1 1 1
Δx = R (1+ R + R + R R )Δy ,

R 2 2 3

1 1 1 1
Δx = R (1+ R + R + R R )Δy ,

R 2 2 3

1 1 1 1
Δx = R (1+ R + R + R R )Δy ,

R 2 2 3

 

(2.38) 

 

 

 

kde aj x i i,1 i,0

j,0 0

aj x
R ,  R ,  Δa a a

a x
. 
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3. Charakteristika společnosti 

V této kapitole budou charakterizovány základní údaje o společnosti, její organizační 

struktura, dále bude provedena horizontální a vertikální analýza. 

 

3.1 Základní údaje o společnosti 
 

Obchodní jméno:      TVARSTAV – REAL, s.r.o. 

IČO:  2681 56 48 

Sídlo:  Císařská č.p. 151, 741 01 Nový Jičín – Loučka 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Den zápisu do obchodního rejstříku:  10. září 2003 u Krajského soudu v Ostravě 

Základní kapitál k 31.12.2010:  200 000 Kč 

 

Předmět podnikatelské činnosti je: 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

- hostinská činnost, 

- opravy silničních vozidel, 

- silniční motorová doprava, 

- výroba elektřiny. 

 

TVARSTAV – REAL, s.r.o. je právnická osoba, která byla založena v roce 2003. 

Společnost má sídlo v Novém Jičíně. Hlavní činnost, kterou se firma zabývá je provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování. Průměrný evidenční počet zaměstnanců firmy je 18. 

V čele společnosti stojí ředitel, společnost má úsek stavební činnosti a úsek sportovní a 

hostinské činnosti Společnost má dva jednatele. Každý z jednatelů jedná za společnost 

v plném rozsahu samostatně. V roce 2006 firma koupila tenisové kurty v Šenově u Nového 

Jičína a v roce 2010 postavila v Novém Jičíně fotovoltaickou elektrárnu v hodnotě 8 000 

000,- Kč. 

 

 

3.2 Horizontální analýza 
 

V této kapitole bude provedena horizontální analýza rozvahy a VZZ v letech 2004-

2009. V tabulce je vyčíslena procentuální a absolutní změna vybraných položek rozvahy a 

VZZ. 
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Tab. 3.1 Horizontální analýza rozvahy v letech 2004-2009 
rok 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

(v tis. Kč) změna %změna změna %změna změna %změna 

AKTIVA 954 10,74 % 29218 297,02 % -11211 -28,71 % 

DLOUHODBÝ MAJETEK -456 -14,18 % 3881 140,62 % 607 9,14 % 

Dlouhodobý hmotný majetek -456 -15,35 % 3881 154,31 % 752 11,76 % 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0,00 % 0 0,00 % -145 -59,18 % 

OBĚŽNÁ AKTIVA 1423 25,48 % 25367 361,97 % -11841 -36,57 % 

Zásoby 695 209,97 % 11230 1094,54 % -5119 -41,77 % 

Krátkodobé pohledávky 707 13,82 % 7428 127,61 % -1164 -8,79 % 

Krátkodobý fin. majetek 21 15,00 % 6709 4167,08 % -5558 -80,90 % 

PASIVA 954 10,74 % 29218 297,02 % -11211 -28,71 % 

VLASTNÍ KAPITÁL 741 211,71 % 370 33,91 % 441 30,18 % 

Základní kapitál 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Rezervní fondy 10 nelze 10 100,00 % 0 0,00 % 

VH minulých let 140 nelze 731 522,14 % 370 42,48 % 

VHBÚO 591 394,00 % -371 -50,07 % 71 19,19 % 

CIZÍ ZDROJE 213 2,50 % 28848 329,84 % -11652 -30,99 % 

Dl závazky 0 0,00 % 0 0,00% 0 0,00 % 

Kr. závazky 213 2,50 % 27889 318,88 % -11576 -31,60 % 

úvěry a výpomoci 0 0,00 % 959 nelze -76 -7,92 % 

 

rok 2007-2008 2008-2009 

(v tis. Kč) změna %změna změna %změna 

AKTIVA 19052 68,42 % -7853 -16,75 % 

DLOUHODBÝ MAJETEK 9966 137,50 % 9215 53,53 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 9866 138,02 % 9215 54,16 % 

Dlouhodobý finanční majetek 100 100,00 % 0 0,00 % 

OBĚŽNÁ AKTIVA 8889 43,29 % -17007 -57,80 % 

Zásoby -152 -2,13 % 10 0,14 % 

Krátkodobé pohledávky 9139 75,62 % -16698 -78,68 % 

Krátkodobý fin. majetek -98 -7,47 % -319 -26,28 % 

     

PASIVA 19052 68,42 % -7853 -16,75 % 

VLASTNÍ KAPITÁL 884 46,48 % 228 8,18 % 

Základní kapitál 0 0,00 % 0 0,00 % 

Rezervní fondy 0 0,00 % 0 0,00 % 

VH minulých let 441 35,54 % 884 52,56 % 

VHBÚO 443 100,45 % -656 -74,21 % 

CIZÍ ZDROJE 18119 69,84 % -8049 -18,27 % 

Dl závazky 948 nelze 16904 1783,12 % 

Kr. závazky 14332 57,19 % -24292 -61,67 % 

Úvěry a výpomoci 2839 321,52 % -661 -17,76 % 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Z výsledků vyplývá, že se hodnota aktiv do roku 2006 zvyšovala. V roce 2006 aktiva 

vzrostly o 297 %. Tento vysoký růst byl zapříčiněn nárůstem dlouhodobého hmotného 

majetku o 154 %, což bylo způsobeno nákupem tenisových kurtů v roce 2006 a oběžných 

aktiv, která se oproti roku 2005 zvýšila o 362 %. Důvodem zvýšení hodnoty oběžných aktiv 

byl růst zásob o 1095%, krátkodobého finančního majetku o 4167 % a krátkodobých 

pohledávek o 128 %, což bylo způsobeno nedokončenými zakázkami, které byly pozdě 

dokončeny nebo nebyly dokončeny díky úpravám na tenisových kurtech. V důsledku využití 

zdrojů firmy na investici, vzrostl objem nedokončené výroby a tím i zásob. Navýšení 

krátkodobého finančního majetku bylo způsobeno uložením velké části výsledku hospodaření 

minulých let na bankovní účty. V roce 2006 se poprvé ve výkazu zisku a ztráty vyskytla 

obchodní marže což mělo vliv na růst krátkodobých pohledávek. V roce 2007 aktiva poklesla 

o 25 % a to z důvodu snížení objemu oběžných aktiv. Zásadní vliv na toto snížení měl úbytek 

finančního majetku o 81 % z důvodu splacení krátkodobých závazků a pokles zásob z důvodu 

snížení nedokončené výroby a pohledávek, díky využití většiny zdrojů firmy na zakázky pro 

externí subjekty. V roce 2008 aktiva vzrostly o 63 % díky zvyšování všech částí aktiv což 

bylo zapříčiněno investicí do bytového domu. Finanční krize způsobila v roce 2009 mírný 

pokles aktiv o 10 % z důvodu snížení oběžných aktiv a to především krátkodobých 

pohledávek. 

 Z vývoje pasiv lze vyčíst, že vlastní kapitál v letech 2004 až 2009 každoročně rostl. 

Na tento růst má největší vliv kladný vývoj výsledku hospodaření minulých let, do kterého se 

akumulují výsledky hospodaření za běžné účetní období. Tento růst je v letech  2007 a 2009 

zpomalován poklesem výsledku hospodaření běžného účetního období. Vývoj cizích zdrojů 

kopíruje vývoj pasiv. Největší vliv na tento vývoj má položka krátkodobé závazky, a z nich 

především závazky z obchodních vztahů. Největší růst krátkodobých závazků byl v roce 2006 

díky investici do tenisových kurtů o 319 % a nejvyšší pokles v roce 2009 o 62 %, který byl 

způsoben ekonomickou krizí. Od roku 2008 navyšují cizí zdroje dlouhodobé závazky které se 

skládaly z závazků k řízeným a ovládaným osobám, které v roce 2009 vzrostly o 1783 %. 

V roce 2006 se zvýšila položka úvěry a bankovní výpomoci která v průběhu let výrazně 

kolísá, avšak z důvodu nízké absolutní hodnoty změn má toto kolísání na celkový vývoj 

cizích zdrojů malý vliv. 
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Tab. 3.2. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v letech 2004-2009 
rok 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

(v tis. Kč) změna %změna změna %změna změna %změna 

Obchodní marže 0 0,00% 542 nelze 164 30,26 % 

Výkony 921 2,99 % 23486 74,11 % 12477 22,61 % 

Výkonová spotřeba -2299 -8,03 % 23427 89,02 % 11898 23,92 % 

Přidaná hodnota 3220 149,49 % 601 11,18 % 743 12,44 % 

Osobní náklady 1659 72,26 % 352 8,90 % 299 6,94 % 

Provozní VH 512 219,74 % -331 -44,4 3% 170 41,06 % 

Fin VH 60 285,71 % -145 -179,01 % 49 -76,56 % 

Daň z Příjmu z Bč 19 25,68 % -22 -23,66 % 57 80,28 % 

VH za Bč 553 307,22 % -454 -61,94 % 162 58,06 % 

Mimořádný VH -22 -73,33 % 83 1037,50 % -91 -100,00 % 

VH za účet. Období 591 394,00 % -371 -50,07 % 71 19,19 % 

VH před zdaněním 610 272,32 % -393 -47,12 % 128 29,02 % 

 

 

rok 2007-2008 2008-2009 

(v tis. Kč) změna %změna změna %změna   

Obchodní marže -611 -86,54 % 678 713,68 % 

Výkony -23234 -34,34 % -11947 -26,89 % 

Výkonová spotřeba -24990 -40,54 % -9922 -27,07 % 

Přidaná hodnota 1145 17,04 % -1347 -17,13 % 

Osobní náklady 882 19,15 % -2280 -41,55 % 

Provozní VH 812 139,04 % -599 -42,91 % 

Fin VH -30 200,00 % -267 -593,33 % 

Daň z Příjmu z Bč 211 164,84 % -82 -24,19 % 

VH za Bč 571 129,48 % -784 -77,47 % 

Mimořádný VH -128 Nelze 128 -100,00 % 

VH za účet. Obd 443 100,45 % -656 -74,21 % 

VH před zdaněním 654 114,94 % -738 -60,34 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z analýzy výkazu zisku a ztráty vyplývá, že vývoj výsledku hospodaření byl v letech 

2005, 2007 a 2008 kladný, nejvyšší růst byl v roce 2005 o 394 %. Hlavní příčinou tohoto 

růstu bylo zvýšení výkonů při snižování výkonové spotřeby, což bylo způsobeno upevněním 

pozice na trhu. Nejvyšší pokles výsledku hospodaření byl v roce 2009 a to z důvodu poklesu 
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provozního a finančního výsledku hospodaření, což bylo způsobeno ekonomickou krizí a 

investicí do fotovoltaické elektrárny. Provozní výsledek hospodaření se snížil z důvodu 

úbytku výkonů. Tento pokles byl tlumen snížením výkonové spotřeby a osobních nákladů. 

Finanční výsledek hospodaření se propadl z důvodu snížení ostatních finančních výnosů a 

zvýšení ostatních finančních nákladů. 

 

 

3.3 Vertikální analýza 

 
 V této kapitole je provedena vertikální analýza vybraných částí rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty za roky 2003-2009.Vrcholovými ukazateli jsou v rozvaze aktiva a pasiva. 

Vrcholovým ukazatelem ve výkazu zisku a ztráty jsou tržby. 

 

Tab. 3.3 Vertikální analýza aktiv v letech 2004-2009 

 Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aktiva celkem (100%) 8883 9837 39055 27844 46896 39043 

Dlouhodobý Majetek 33,52 % 24,27 % 16,19 % 23,55 % 34,27 % 58,93 % 

Dlouhodobý hmotný majetek 30,97 % 22,12 % 15,59 % 23,23 % 33,87 % 58,48 % 

Dlouhodobý finanční majetek 2,55 % 2,15 % 0,60 % 0,32 % 0,40 % 0,45 % 

Oběžná aktiva 58,21 % 61,63 % 78,92 % 66,73 % 58,58 % 27,68 % 

Zásoby 3,45 % 9,02 % 29,87 % 23,19 % 13,91 % 15,60 % 

Krátkodobé pohledávky 53,30 % 51,19 % 32,29 % 39,27 % 42,25 % 10,09 % 

Krátkodobý finanční majetek 1,46 % 1,42 % 16,75 % 4,26 % 2,42 % 2,00 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z tabulky lze vyčíst, že s výjimkou roku  2009 mají hlavní podíl na celkových 

aktivech oběžná aktiva. Podíl oběžných aktiv v roce 2006 oproti roku 2004 vzrostl o 20,71 %, 

což bylo ovlivněno zvýšením krátkodobých pohledávek a nedokončené výroby, které vzrostly 

díky investici do tenisových kurtů. Od roku 2006 do roku 2009 lze sledovat pokles podílu 

oběžných aktiv, a to z důvodu investování do dlouhodobého majetku. Podíl dlouhodobého 

majetku na aktivech od roku 2003 do roku 2006 klesá z důvodu rychlejšího tempa růstu 

oběžných aktiv, od roku 2007 začíná tento podíl výrazně růst především díky investicím do 

nemovitého majetku. 
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Tab. 3.4 Vertikální analýza pasiv v letech 2004-2009 

Rok 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pasiva celkem (100%) 8883 9837 39055 27844 46896 39043 

Vlastní kapitál 3,94 % 11,09 % 3,74 % 6,83 % 5,94 % 7,72 % 

Základní kapitál 2,25 % 2,03 % 0,51 % 0,72 % 0,43 % 0,51 % 

Rezervní fondy 0,00 % 0,10 % 0,05 % 0,07 % 0,04 % 0,05 % 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
0,00 % 1,42 % 2,23 % 4,46 % 3,59 % 6,57 % 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
1,69 % 7,53 % 0,95 % 1,58 % 1,89 % 0,58 % 

Cizí zdroje 96,06 % 88,91 % 96,26 % 93,17 % 93,95 % 92,24 % 

Dlouhodobé závazky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,02 % 45,72 % 

Krátkodobé závazky 96,06 % 88,91 % 93,80 % 90,00 % 84,00 % 38,67 % 

Úvěry a výpomoci 0,00 % 0,00 % 2,46 % 3,17 % 7,94 % 7,84 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Z tabulky lze vyčíst, že firma je financována převážně z cizích zdrojů. Největší podíl 

na cizích zdrojích mají kromě roku 2009 krátkodobé závazky a to přijaté zálohy a závazky 

z obchodních vztahů V roce 2009 mají největší podíl na pasivech dlouhodobé závazky a to 

z důvodu výstavby fotovoltaické elektrárny. Z vlastního kapitálu se největší částí na pasivech 

podílí od roku 2006 výsledek hospodaření minulých let.   

 

Tab. 3.5 Vertikální analýza VZZ v letech 2004-2009 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

T 32076 32482 58424 71438 46395 37865 

% z celkových T 

Obchodní marže 0,00 % 0,00 % 0,93 % 0,99 % 0,20 % 2,04 % 

Výkony 95,93 % 97,57 % 94,44 % 94,70 % 95,75 % 85,76 % 

Výkonová spotřeba 89,22 % 81,02 % 85,14 % 86,29 % 79,00 % 70,60 % 

Přidaná hodnota 6,72 % 16,54 % 10,23 % 9,40 % 16,95 % 17,21 % 

Osobní náklady 7,16 % 12,18 % 7,37 % 6,45 % 11,83 % 8,47 % 

Provozní VH 0,73 % 2,29 % 0,71 % 0,82 % 3,01 % 2,10 % 

Fin VH 0,07 % 0,25 % -0,11 % -0,02 % -0,10 % -0,82 % 

Daň z Příjmu z Bč 0,23 % 0,29 % 0,12 % 0,18 % 0,73 % 0,68 % 

VH za Bč 0,56 % 2,26 % 0,48 % 0,62 % 2,18 % 0,60 % 

Mimořádný VH -0,09 % 0,02% 0,16 % 0,00 % -0,28 % 0,00 % 

VH za účet. Obd 0,47 % 2,28 % 0,63 % 0,62 % 1,91 % 0,60 % 

VH před zdaněním 0,70 % 2,57 % 0,75 % 0,80 % 2,64 % 1,28 % 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Od roku 2004 do roku 2009 měly na tržbách největší podíl výkony, které se v průměru 

za tyto roky rovnaly 94 % tržeb. Výsledek hospodaření před zdaněním tvořil velmi malou část 

tržeb maximum bylo 2,64 % v roce 2008 díky poklesu výkonové spotřeby. Tyto nízké 

výsledky hospodaření nám říkají, že firma pracuje s vysokými náklady. Pokud porovnáme 

podíl jednotlivých výsledků hospodaření na tržbách, tak zjistíme, že nejmenší částí se na 

tržbách podílí výsledek hospodaření z finanční činnosti, který je od roku 2005 ve ztrátě. 
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4.Finanční analýza 

 

V této kapitole bude provedena poměrová analýza všech oblastí poměrových 

ukazatelů s orientací na rentabilitu, následně bude proveden pyramidový rozklad ukazatele 

ROE pro jednotlivé roky a analýza vlivů.  

 

4.1 Analýza poměrových ukazatelů 
 

V této části jsou provedeny výpočty základních ukazatelů rentability, likvidity a 

finanční stability. Pomocí grafů je znázorněn vývoj těchto ukazatelů 

 

4.1.1 Analýza aktivity 

Tab. 4.1 Hodnoty ukazatelů aktivity 

Rok Vzorec 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Doba obratu 

celkových aktiv 
(2.10) 113,38 129,17 260,63 159,90 403,73 470,77 

Doba obratu 

pohledávek 
(2.11) 60,44 66,12 84,17 62,80 170,58 47,51 

Doba obratu 

závazků 
(2.12) 100,84 99,35 232,74 130,22 316,61 158,49 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Obr. 4.1 Vývoj ukazatelů aktivity 
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Zdroj: Tab. 4.1 Hodnoty ukazatelů aktivity 
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Z Obr. 4.1 lze rozpoznat že doba obratu celkových aktiv má rostoucí trend. Tento 

vývoj je způsoben rychlejším růstem aktiv oproti tržbám. V roce 2007 byl zaznamenán 

jednorázový pokles, který byl způsoben poklesem aktiv a růstem tržeb. Důvod poklesu aktiv 

bylo snížení nedokončené výroby s čímž byl spojen i růst tržeb.  

Doba obratu závazků má mírně rostoucí trend, což vypovídá o mírně se  zhoršující 

platební disciplíně podniku. V roce 2006 se doba obratu závazků výrazně zvýšila. Tento 

mimořádný jev byl způsoben výrazným nárůstem krátkodobých přijatých záloh. Příčinou 

tohoto nárůstu byly zakázky, které nebyly v roce 2006 dokončeny. Další výrazný výkyv byl 

v roce 2008, který byl zapříčiněn snížením tržeb a zvýšením závazků což bylo způsobeno 

nákupem  a opravou bytového domu. 

Vývoj doby obratu pohledávek je poměrně stabilní. V roce 2008 byl zaznamenán 

výkyv, který byl způsoben zvýšením pohledávek, v důsledku začínající ekonomické krize. 

 

4.1.2 Analýza likvidity 

Tab. 4.2 Hodnoty ukazatelů likvidity 

Rok Vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková 

likvidita 

(2.13) 0,65 0,80 0,88 0,82 0,75 0,82 

Pohotová 

likvidita 

(2.14) 0,62 0,68 0,55 0,53 0,57 0,36 

Okamžitá 

likvidita 

(2.15) 0,02 0,02 0,19 0,05 0,03 0,06 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Obr. 4.2 Vývoj ukazatelů likvidity 
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 Hodnoty ukazatelů likvidity za měřené období ani jednou nedosáhly doporučených 

hodnot.  

Celková likvidita se od roku 2004 do roku 2006 stabilně zvyšovala. Tento jev byl 

způsoben růstem zásob ve formě nedokončené výroby. V letech 2007 a 2008 byl zaznamenán 

pokles. Tento pokles byl v roce 2007 způsoben poklesem oběžných aktiv. Především 

nedokončené výroby. V roce 2008 se celková likvidita snížila vlivem opravy bytového domu, 

což zvýšilo krátkodobé závazky.  Růst v roce 2009 byl způsoben výrazným poklesem 

krátkodobých závazků, což bylo způsobeno utlumením ekonomické činnosti kvůli 

ekonomické krizi. 

Pohotová likvidita v průběhu sledovaného období kolísala. Tento ukazatel v roce 2005 

rostl zejména díky růstu pohledávek, které tvořily většinu oběžných aktiv. V roce 2006 byl 

zaznamenán pokles, který byl způsoben  výrazným nárůstem krátkodobých závazků.. Tento 

růst krátkodobých závazků byl způsoben velkým množstvím nedokončené výroby. Pokles byl 

ztlumen růstem peněž na bankovním účtu z důvodu přijatých záloh na nedokončenou výrobu. 

V roce 2007 se pohotová likvidita změnila minimálně. Důvodem bylo snížení peněz na 

bankovním účtu a přijatých záloh. V roce 2008 tento ukazatel mírně vzrostl díky růstu 

pohledávek z obchodních vztahů, který byl vyrovnán růstem krátkodobých závazků, které 

vzrostly díky opravě bytového domu.  Díky útlumu v roce 2009 tento ukazatel klesl, protože 

se výrazně snížily pohledávky. Tento ukazatel má klesající trend. 

Okamžitá likvidita je po celou dobu měření na minimální úrovni. Jediný výrazný 

výkyv byl v roce 2006, což bylo způsobeno zvýšením peněz na bankovním účtu díky přijatým 

zálohám. 

4.1.3 Analýza finanční stability a zadluženosti 

 

Tab. 4.3 Hodnoty ukazatelů finanční stability 

 Rok Vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková 

zadluženost 
(2.23) 88,94 % 76,91 % 91,64 % 84,31 % 87,72 % 80,30 % 

Podíl vlastního 

kapitálu na 

aktivech 

(2.20) 3,65 % 9,59 % 3,56 % 6,18 % 5,55 % 6,72 % 

úrokové 

zatížení 
(2.26) 0,00 % 0,00 % 10,55 % 9,54 % 15,36 % 31,11 % 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Obr. 4.3 Vývoj ukazatelů finanční stability v letech 2003-2009 
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Zdroj: Tab. 4.3 Hodnoty ukazatelů finanční stability 

 

 Protože je podnik financován převážně z cizích zdrojů je podnik ve všech letech 

měření velmi zadlužen. Ukazatel celkové zadluženosti téměř přesně kopíruje vývoj aktiv. 

Odchylky jsou způsobeny růstem vlastního kapitálu, který se zvyšuje díky akumulaci 

nerozděleného zisku minulých let.  

 Podíl vlastního kapitálu na aktivech je velmi nízký avšak má mírně rostoucí trend. 

Tento trend je způsoben zvyšováním základního kapitálu o nerozdělený zisk minulých let. 

V Obr. 4.3 můžeme v roce 2005 vidět výrazný výkyv. Tento výkyv byl způsoben vysokým 

výsledkem hospodaření, což byl následek zvýšení efektivity práce.  

 Ukazatel úrokového zatížení je měřitelný od roku 2006, kdy si společnost vzala úvěr 

ve výši 1 000 000 Kč na nákup tenisových kurtů. V roce 2008 se  tento ukazatel zvýšil ještě o 

úroky z úvěru, který si firma vzala na opravu bytového domu který v tomto roce koupila. 

Nejvyšší růst je zaznamenán v roce 2009, který byl způsoben poklesem EBIT, který poklesl 

kvůli dopadu ekonomické krize. 
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4.1.4 Analýza rentability 

Tab. 4.4 Hodnoty ukazatelů rentability 

 Rok Vzorce 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROA (2.4) 2,33 % 7,41 % 1,20 % 2,04 % 2,88 % 1,57 % 

ROE (2.5) 42,86 % 67,92 % 25,33 % 23,19 % 31,73 % 7,56 % 

ROS (2.6) 0,49 % 2,34 % 0,65 % 0,64 % 1,97 % 0,66 % 

ROCE (2.7) 64,00 % 77,27 % 20,37 % 22,59 % 19,38 % 2,94 % 

ROC (2.8) 0,47 % 2,33 % 0,65 % 0,64 % 1,99 % 0,63 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Obr. 4.4 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2004-2009 
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 Ukazatele ROE a ROCE byly ve sledovaném období mnohonásobně vyšší než ostatní 

ukazatele. Tento jev je způsoben velmi nízkým vlastním kapitálem. Od roku 2004 do roku 

2005 tyto ukazatele rostly. Hlavní příčinou tohoto růstu bylo výrazné zvýšení hospodářského 

výsledku, který se zvýšil díky vybudování pozice na trhu. V roce 2006 byl zaznamenán 

výrazný pokles. Tento pokles by způsoben nízkým výsledkem hospodaření, který byl 

způsoben díky velkému množství nedokončených zakázek, což byl následek investice do 
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tenisových kurtů. Od roku 2006 do roku 2008 se ukazatel ROCE téměř nezměnil. Tato 

stagnace byla způsobena přijetím bankovních úvěrů v roce 2006 a 2008 a akumulací 

rostoucích výsledků hospodaření.  

Ukazatel ROE se mezi lety 2006 a 2007 mírně snížil. V roce 2008 byl zaznamenán 

růst ukazatele ROE díky vysokému EAT, který byl způsoben poklesem výkonové spotřeby. 

Kvůli působení ekonomické krize se v roce 2009 snížily všechny ukazatele.  

 Ukazatel ROA výrazně vzrostl v roce 2005, tento růst  byl mimořádný, a byl způsoben 

vysokým růstem EBIT.  V roce 2006 došlo k poklesu díky snížení EBIT, což bylo následkem 

velkého množství nedokončené výroby díky rekonstrukci tenisových kurtů. Od roku 2006 až 

do roku 2008 tento ukazatel rostl díky růstu EBIT. 

 Ukazatele ROS a ROC mají velmi podobný vývoj, protože společnost pracuje s velmi 

vysokými náklady. Tyto ukazatele mají stabilní trend vývoje s výjimkou let 2005 a 2006, kde 

došlo k jednorázovým růstům. V roce 2005 došlo k růstu díky zvýšení hospodářského 

výsledku, což byl následek snížení nákladovosti výroby. V roce 2008 se u těchto ukazatelů 

výrazně projevil nákup a oprava bytového domu snížením tržeb a intenzivnějším snížením 

nákladů, což mělo za následek růst výsledku hospodaření. 

 

Analýza ukazatele ROA 

Obr. 4.5 Vývoj ukazatele ROA 
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Zdroj: Tab. 4.4 Hodnoty ukazatelů rentability 
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ROA v roce 2005 vzrostla oproti roku 2004 o 5,08 %. Tento vysoký růst rentability 

byl způsoben nárůstem EBIT o 276 % při růstu aktiv pouze o 18 %.  Růst EBIT byl způsoben  

snížením spotřeby materiálu o necelých 11 % a zvýšením tržeb z prodeje vlastních výrobků a 

služeb o 2,5 % a to z důvodu upevnění pozice na trhu. V absolutních hodnotách nedošlo 

k výrazným změnám, ale protože v roce 2005 měla výkonová spotřeba podíl na tržbách 83 % 

a výkony 100 %, byla reakce na změnu těchto položek takto citlivá. Jednalo se pouze o 

jednorázový jev.  

V roce 2006 rentabilita celkových aktiv klesla na 1,2 %. Tento pokles byl vyvolán 

snížením EBIT o 42 % a zároveň růstem aktiv o 261 %. Výrazný růst aktiv byl způsoben 

nákupem a úpravou tenisových kurtů což zvýšilo dlouhodobý hmotný majetek o 154 % a 

růstem polotovarů a nedokončené výroby o 1415 %. Zvýšení polotovarů a nedokončené 

výroby bylo způsobeno vytížením zdrojů firmy investicí do tenisových kurtů, což mělo za 

následek pozdější zahájení ostatních zakázek a prodloužení doby výroby. Díky později 

dokončeným zakázkám se zvýšili pohledávky k 31.12.2006.  Na růstu aktiv se také podílel 

růst peněžních prostředku na bankovních účtech, kde byla uložena část přijatých záloh za 

nedokončené zakázky. EBIT poklesl, protože náklady na spotřebu materiálu, energie a na 

služby rostly rychleji než tržby za vlastní činnost. Tato změna byla způsobena úpravami na 

tenisových kurtech, které vyvolali výkonovou spotřebu, ale neprodukovali tržby. 

V roce 2007 ROA vzrostla na 2,04% hlavní příčinou bylo zvýšení EBIT o 28 % a 

snížení aktiv o 25 %. Zisk se zvýšil hlavně díky zvýšení tržeb, do kterých byly započteny  

tržby z prací nedokončených v roce 2006 a zdroje firmy nebyly zatíženy pracemi na vlastní 

investici. Celková aktiva klesla zejména kvůli snížení stavu oběžných aktiv. Oběžná aktiva se 

oproti roku 2006 zmenšila díky snížení stavu nedokončené výroby a polotovarů o 42 %, a to 

protože byly zapojeny zdroje, které byly v roce 2006 využity na úpravu tenisových kurtů. 

Peníze na bankovních účtech klesly o 81 % díky poklesu přijatých záloh což je spojeno 

s poklesem nedokončené výroby.  

V roce 2008 ROA vzrostla na 2,88 %. Růst byl způsoben zvýšením EBIT o 130 %.V 

tomto roce došlo k výraznému útlumu činností společnosti díky rekonstrukci bytového domu. 

EBIT vzrostl i přes významný pokles tržeb, který byl utlumen zvýšením zásob nedokončené 

výroby, protože pokles výkonové spotřeby byl ještě větší.  Růst ROA zpomalilo zvýšení 

celkových aktiv o 63 %. Příčinou tohoto růstu bylo zvýšení dlouhodobého hmotného majetku 

o 138 %, což bylo způsobeno investicí do bytového domu  a růst pohledávek z obchodních 

vztahů o 76 %. Zvýšení pohledávek z obchodních vztahů je způsobeno převedením zdrojů 
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společnosti na rekonstrukci bytového domu a tím vyššího počtu zakázek, které byly 

dokončeny později a proto neuhrazeny. 

V roce 2009 poklesla ROA na 1,57 %. Hlavními důvody byl pokles EBIT o 51 %. 

Hlavní příčinou snížení EBIT byl výrazný pokles tržeb a zvýšení odpisů dlouhodobého 

majetku. Tyto změny byly způsobeny začínající ekonomickou krizí a výstavbou fotovoltaické 

elektrárny. Pokles ROA byl tlumen poklesem aktiv který byl způsoben převážně snížením 

pohledávek z obchodních vztahů. Příčinou tohoto poklesu byla začínající ekonomická krize, 

díky které  měla firma méně zakázek.  

 

Analýza ukazatele ROE 

Obr. 4.6 Vývoj ukazatele ROE 
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Zdroj: Tab. 4.4 Hodnoty ukazatelů rentability 

 

ROE se oproti ROA pohybuje meziročně v mnohem vyšších hodnotách. Tento rozdíl 

je způsoben nízkým podílem financování majetku z vlastních zdrojů a dále nízkými 

nákladovými úroky díky čemu firmě zůstává poměrně vysoký EAT. Největšími položkami 

vlastního kapitálu je výsledek hospodaření běžného účetního období a výsledek hospodaření 

minulých let. Výsledek hospodaření běžného účetního období je ukládán na bankovní účty a 

ve formě peněžních prostředků v hotovosti a meziročně se akumuluje ve formě nerozděleného 

zisku minulých let, což zvyšuje vlastní kapitál.  Základní kapitál je stejný ve všech 

sledovaných letech. Vliv ostatních částí vlastního kapitálu je bezvýznamný. 
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 V roce 2005 se ROE oproti roku 2004 zvýšila o 25,06 %. Tento růst byl způsoben 

růstem EAT o 394 % a to zejména díky upevnění pozice na trhu. Protože firma v roce 2005 

neplatila žádné nákladové úroky, je EAT v porovnání s EBIT poměrně vysoký. Růst ROE 

zpomalilo zvýšení vlastního kapitálu, což byl následek vysokého výsledku hospodaření 

běžného účetního období oproti roku 2004. Vlastní kapitál byl navíc v roce 2005 zvýšen o 

výsledek hospodaření minulých let, který byl v roce 2004 roven 0,- Kč, protože firma byla 

v roce 2003 založena a neměla žádný výsledek hospodaření.  

V roce 2006 ROE poklesla o 42,59 % z důvodu snížení EAT a zvýšení vlastního 

kapitálu. EAT poklesl o 50%  především díky zvýšení výkonové spotřeby které bylo 

způsobeno úpravami prováděnými na zakoupených tenisových kurtech. V roce 2006 vznikly 

firmě poprvé nákladové úroky z úvěru na koupi areálu tenisových kurtů, které snížily EAT. 

Podíl daně z příjmů na EBT vzrostl na 16 % což způsobilo další snížení EAT.  Vlastní kapitál 

vzrostl z důvodu vyššího výsledku hospodaření minulých let. 

ROE v roce 2007 klesla na hodnotu 23,19 %. Pokles oproti roku 2006 byl pouze o 

2,14 %. Příčinou byl nízký růst EAT, který byl způsoben poklesem zásob vlastní výroby, 

oproti stabilnímu růstu vlastního kapitálu. Tento vývoj byl způsoben tím, že firma v tomto 

roce nebyla zatížena žádnou významnou investicí, a stále splácela nákladové úroky z úvěru 

který jí byl poskytnut v roce 2006. Vlastní kapitál se zvýšil, díky vyššímu výsledku 

hospodaření za běžné účetní období a roustoucímu výsledku hospodaření minulých let. 

V roce 2008 můžeme pozorovat růst ROE o 8,54 %. Tento růst byl způsoben 

výrazným zvýšením EAT, což bylo způsobeno rychlejšímu poklesem nákladů, především 

nákladů na spotřebu materiálu a ostatních nákladů, oproti poklesu výkonů. Výkony oproti 

roku 2007 poklesly méně, protože se zvýšilo množství zásob vlastní výroby.  Tento jev byl 

způsoben vyšším množstvím nedokončené výroby, díky vytížení zdrojů firmy na rekonstrukci 

bytového domu a byl jednorázový. Růst EAT převýšil růst vlastního kapitálu..Vlastní kapitál 

se v tomto roce zvýšil což bylo způsobeno nárůstem výsledku hospodaření za běžné účetní 

období i po výrazném snížení o daň a úroky.  

V roce se 2009 ROE dostala na nejnižší úroveň za sledované období. Hlavní příčinou 

bylo výrazné snížení EAT které bylo způsobeno poklesem tržeb. Pokles tržeb byl způsoben 

začínající ekonomickou krizí a zároveň výstavbou fotovoltaické elektrárny, která významně 

využívala zdroje společnosti.  Na nízký EAT měly výrazný vliv i nákladové úroky z úvěru 

přijatých v letech 2006 a 2008, které snížily EBIT o 31 % a vysoká daň z příjmů, způsobená 

pochybením daňového poradce, která snížila EBT o 53 %. V tomto roce vlastní kapitál vzrostl 
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díky vysokému výsledku hospodaření minulých let oproti roku 2008, avšak byl významně 

snížen o pokles výsledku hospodaření běžného účetního období. 

 

Analýza ukazatele ROS 

Obr. 4.7. Vývoj ukazatele ROS 
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Zdroj: Tab. 4.4 Hodnoty ukazatelů rentability 

 

ROS se v roce 2005 významně zvýšila oproti roku 2005. Toto zvýšení bylo způsobeno 

významným růstem EAT, díky nízké dani a absenci nákladových úroků, při nízkém růstu 

tržeb. Důvodem zvýšení EAT bylo snížení výkonové spotřeby, což bylo způsobeno 

upevněním pozice na trhu. Tento výkyv byl jednorázový. 

V roce 2006 došlo k výraznému poklesu ROS který byl způsoben snížením EAT, který 

byl nízký díky rostoucí výkonové spotřebě, a zvýšením tržeb o 79 %. Růst tržeb byl způsoben 

vznikem tržeb z prodeje zboží v souvislosti s činnostmi prováděnými na zakoupených 

tenisových kurtech a vysokou změnou stavu zásob vlastní výroby, což je způsobeno vysokým 

stavem nedokončené výroby, který vzrostli díky investice do tenisových kurtů. Růst výnosů 

z prodeje vlastních výrobků a služeb byl doprovázen rychlejším růstem výkonové spotřeby 

díky využíváni zdrojů společnosti na úpravách tenisových kurtů a ten měl za následek snížení 

EAT což mělo zásadní vliv na pokles ROS v roce 2006. 

V Obr. 4.7. můžeme vidět, že v roce 2007 se ROS výrazně nezměnila. Příčinou byl 

růst tržeb a EAT v téměř stejném poměru. Tento vývoj byl způsoben eliminací vlivu investice 

do tenisových kurtů na výrobní kapacitu podniku.  
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V roce 2008 došlo opět k velkému růstu ROS. Tuto jednorázovou změnu způsobilo 

zvýšení EAT, což bylo následkem výrazného snížení výkonové spotřeby. Dalším faktorem 

bylo snížení tržeb, což bylo způsobeno nákupem a rekonstrukcí bytového domu. 

V roce 2009 můžeme v Obr. 4.3 pozorovat návrat ROS na úroveň srovnatelnou s lety 

2006 a 2007. Tento návrat byl způsoben výrazným poklesem EAT o 75 % díky vysoké dani 

z příjmu, což bylo způsobeno pochybením daňového poradce, nákladovým úrokům 

z přijatých úvěrů a snížením tržeb o 30 %, díky začínající ekonomické krizi a zatížení výrobní 

kapacity podniku výstavbou fotovoltaické elektrárny. 

 

Analýza ukazatele ROCE 

Obr. 4.8 Vývoj ukazatele ROCE 
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Zdroj: Tab. 4.4 Hodnoty ukazatelů rentability 

  

Stejně jako u ROE se v této kapitole výsledek hospodaření běžného účetního období 

akumuluje formou nerozděleného zisku minulých let což zvyšuje meziročně vlastní kapitál. 

V roce 2004 je tento ukazatel velmi vysoký z důvodu velmi nízkého vlastního 

kapitálu, který se skládal pouze ze základního kapitálu a výsledku hospodaření běžného 

účetního období, který byl také velmi nízký z důvodu nedostatečné optimalizace činností nově 

založeného podniku.   

V roce 2005 se tento ukazatel zvýšil i přes nárůst vlastního kapitálu. Příčinou tohoto 

růstu bylo zvýšení EBIT oproti roku 2004 zejména díky upevnění pozice na trhu. 
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V roce 2006 došlo k výraznému propadu. Příčinou tohoto propadu bylo výrazné 

zvýšení vlastního kapitálu o výsledek hospodaření v roce  2005. V tomto roce se poprvé 

objevuje dlouhodobý závazek ve formě dlouhodobého bankovního úvěru na investici do 

tenisových kurtů, což také snižuje ROCE. Tento propad byl umocněn snížením EBIT díky 

zatížení podniku úpravami na tenisových kurtech, což zpomalilo růst tržeb. 

V roce 2007 zaznamenáváme mírný nárůst způsobený růstem EBIT z důvodu zvýšení 

tržeb díky neexistenci zatížení výrobní kapacity podniku investicemi. Růst ROCE byl 

utlumen úvěrem z roku 2006, který zvýšil částku dlouhodobého kapitálu o 47 %. 

Snížení ROCE v roce 2008 je způsobeno především zvýšením dlouhodobého kapitálu 

o vysoký výsledek hospodaření  z běžného účetního období a výsledku hospodaření minulých 

let, který se skládá z výsledků hospodaření za roky 2006 a 2007  a o další dlouhodobý úvěr na 

rekonstrukci bytového domu.   

Na minimu za sledované období se ukazatel ROCE nachází v roce 2009. Tento pokles 

je způsoben zejména snížením EBIT o více jak 50 % způsobeného ekonomickou krizí a 

výstavbou fotovoltaické elektrárny. Výrazným podílem se na snížení ROCE podílel vznik 

závazku k ovládaným a řízeným osobám. 

 

Analýza ukazatele ROC 

Obr. 4.9 Vývoj ukazatele ROC 
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Zdroj : Tab. 4.4 Hodnoty ukazatelů rentability 
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Vývoj ukazatele ROC téměř přesně kopíruje vývoj ukazatele ROS jak můžeme vidět 

v Tab. 4.1. Z toho vyplývá i poměrně nízký výsledek hospodaření u něhož i malé změny 

v absolutních hodnotách způsobují výrazné tlaky na vývoj ukazatelů rentability.  

Tento ukazatel je kromě let 2005 a 2008 poměrně stabilní a zároveň velmi nízký. 

Tento vývoj nám ukazuje, že firma nedokáže efektivně využívat své náklady, a to náklady na 

spotřebu materiálu a služeb. 

V roce 2005 můžeme vidět výrazný nárůst tohoto ukazatele. Tento růst byl 

jednorázový a byl způsoben snížením nákladů a zvýšením tržeb společnosti díky upevnění 

pozice na trhu. 

V roce 2008 došlo k rychlejšímu snížení nákladů oproti výkonům firmy, což bylo 

způsobeno utlumením poklesu výkonů díky změně stavu zásob vlastní výroby a to 

nedokončené výroby. Nedokončená výroba vzrostla díky rekonstrukci bytového domu. Tento 

výkyv byl jednorázový. 

 

4.2 Rozklad ukazatele ROE 
V této kapitole se budeme zabývat detailní analýzou poměrového ukazatele ROE 

v letech 2004-2009. Tato analýza bude provedena pomocí pyramidového rozkladu a analýzy 

odchylek pomocí které bude vyčíslen vliv jednotlivých dílčích ukazatelů na vrcholový 

ukazatel. Pro vyčíslení vlivů jednotlivých ukazatelů byla použita metoda postupných změn. 

 

4.2.1 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2004-2005 a vyčíslení vlivů 

 Tab. 4.5, 4.6 Vstupní data 2004-2005 (v tis. Kč) 

VZZ 2004 2005  Rozvaha 2004 2005 

T 32076 32482  FA 3216 2760 

Nprov 31852 31648  OA 5667 7077 

Nmzd 2296 3955  VK 350 1091 

Nmat 28617 26318  CZ 8533 8746 

Nost 939 1375  CZdlh. 0 0 

Ú 0 0  CZkrt. 8533 8746 

EBIT 224 834  CZost 0 0 

EBT 224 834  A=P 8883 9837 

t 74 93  Zdroj: Rozvaha  2004-2005  

EAT 150 741     

Zdroj: VZZ 2004-2005     
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Obr. 4.10 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2004-2005 a vyčíslení vlivů 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

V Obr. 4.10 u každého ukazatele je v levém horním řádku hodnota ukazatele v čase 

T0, v pravém horním řádku hodnota ukazatele v čase T1. V prostřední levé buňce je uvedena 

absolutní odchylka. U vrcholového ukazatele je v levém spodním řádku je absolutní odchylka 

uvedena v procentech a v pravém spodním řádku je uvedena relativní odchylka. U dílčích 

ukazatelů je v levém dolním poli vyčíslen vliv na absolutní rozdíl vrcholového ukazatele a 

v pravém dolním poli je vyčíslen vliv na relativní rozdíl vrcholového ukazatele. (toto platí i 

pro Obr. 4.6, 4.7, 4.8 a 4.9). 

Mezi roky 2004 a 2005 vzrostl ukazatel ROE v absolutní hodnotě o 25,062 %.  

Relativní růst ROE byl 58,478 %. 

Pozitivně na rentabilitu vlastního kapitálu působily ukazatele rentability tržeb a daňového 

zatížení. Největší vliv na ukazatel ROE měl ukazatel provozní rentability tržeb, který se na 

absolutním růstu ROE podílel 152,20 %. Růst provozní rentability tržeb byl 

způsoben poklesem podílu nákladů na tržbách. Obě tyto změny byly následkem upevnění 

pozice firmy na trhu. Při rozložení podílu nákladů a tržeb můžeme vidět, že pokles podílu 

nákladů a tržeb byl způsoben především poklesem nákladů na materiál připadajících na 1 Kč 

tržeb, což bylo způsobeno zvýšením efektivity práce, díky upevnění pozice na trhu. 

Protichůdný vliv měl ukazatel rentability mzdových nákladů, který vzrostl.  

Negativně na růst ROE působily ukazatele finanční páky a obrátky celkových aktiv.  

Hodnota finanční páky se snížila díky růstu vlastního kapitálu, který vzrostl díky vysokému 

výsledku hospodaření, kterého podnik v tomto roce dosáhl. Pokles ukazatele obrátky aktiv byl 
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spojen s prodloužením doby obratu aktiv, což byl následek rostoucí doby obratu oběžného 

majetku. Tento jev byl způsoben vyšším množstvím nedokončené výroby, která vzrostla díky 

vyššímu počtu zakázek, díky silnější pozici na trhu oproti roku 2004.  

 

4.2.2 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2005-2006 a vyčíslení vlivů 

 

Tab. 4.7, 4.8 Vstupní data 2005-2006 (v tis. Kč) 

VZZ 2005 2006  Rozvaha 2005 2006 

T 32482 58424  FA 3216 2760 

Nprov 31648 57931  OA 5667 7077 

Nmzd 3955 4307  VK 350 1091 

Nmat 26318 50691  CZ 8533 8746 

Nost 1375 2933  CZdlh. 0 0 

Ú 0 52  CZkrt. 8533 8746 

EBIT 834 493  CZost 0 0 

EBT 834 441  A=P 8883 9837 

t 93 71  Zdroj: Rozvaha  2005-2006  

EAT 741 370     

Zdroj: VZZ 2005-2006 

 

Obr. 4.11 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2005-2006 a vyčíslení vlivů  

 

Zdroj: vlastní výpočty 

V roce 2006 ukazatel rentability vlastního kapitálu poklesl v absolutním měření o 

42,594 % a v relativním měření o 62,713%. 
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Pokles byl způsoben ukazateli daňového zatížení, úrokového zatížení, rentability tržeb 

a obrátky celkových aktiv. Největší vliv na tento pokles měl ukazatel provozní rentability 

tržeb, který se na absolutním poklesu podílel 38,52 %. V souvislosti s tímto snížením rostl 

ukazatel podílu nákladů na tržbách, který byl nejvíce ovlivněn podílem nákladů na materiál a 

tržeb. Růst podílu nákladů na materiál a tržeb byl způsoben růstem výkonové spotřeby a 

pomalejším růstem tržeb. Tento jev byl způsoben nákupem a rekonstrukcí tenisových kurtů, 

který způsobil snížení ziskovosti firmy. V roce 2006 díky přijatému úvěru na investici do 

tenisových kurtů vznikla poprvé úroková redukce, díky které se snížila rentabilita vlastního 

kapitálu. Ukazatel daňové redukce poklesl, což způsobilo pokles ROE. Snížení obrátky aktiv 

bylo spojeno s prodloužením doby obratu celkových aktiv. Toto prodloužení byl způsobeno 

zvýšením doby obratu dlouhodobého majetku a doby obratu oběžných aktiv, což bylo 

způsobeno nákupem tenisových kurtů. 

Protichůdně na ukazatel ROE působila pouze finanční páka. Ukazatel finanční páky se 

zvýšil díky výraznému růstu aktiv díky investici do tenisových kurtů, a minimálnímu 

financování firmy vlastním kapitálem. Při podrobnějším rozkladu tohoto ukazatele můžeme 

vidět, že růst finanční páky je způsoben především růstem zadlužení krátkodobými cizími 

zdroji. 

 

4.2.3 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2006-2007 a vyčíslení vlivů 

 

Tab. 4.9, 4.10 Vstupní data 2006-2007 (v tis. Kč) 

VZZ 2006 2007  Rozvaha 2006 2007 

T 58424 71438  FA 6641 7248 

Nprov 57931 70809  OA 32414 20596 

Nmzd 4307 4606  VK 1461 1902 

Nmat 50691 62559  CZ 37594 25942 

Nost 2933 3644  CZdlh. 959 883 

Ú 52 60  CZkrt. 36635 25059 

EBIT 493 629  CZost 0 0 

EBT 441 569  A=P 39055 27844 

t 71 128  Zdroj: Rozvaha 2006-2007  

EAT 370 441     

Zdroj: VZZ 2006-2007 
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Obr. 4.12 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2006-2007 a vyčíslení vlivů 

 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

ROE mezi roky 2006 a 2007 pokleslo o 0,021. V absolutním vyjádření to je –2,139%. 

V relativním vyjádření je toto snížení –8,446%. 

Pokles byl způsoben ukazateli finanční páky a daňové redukce. Ukazatel daňové 

redukce klesl o 0,064 což znamená, že daň v roce 2007 odčerpala větší část zisku než v roce 

2006. Nejvíce na změnu ROE působil ukazatel finanční páky. Finanční páka se na poklesu 

ROE v absolutním vyjádření podílela –19,15 %. Finanční páka poklesla díky výraznému 

snížení aktiv, což bylo způsobeno zejména poklesem nedokončené výroby díky využívání 

všech zdrojů firmy na zakázky pro externí subjekty. Při podrobnějším rozboru této změny 

zjistíme, že podíl financování krátkodobými cizími zdroji poklesl díky výraznému poklesu 

závazků z obchodních vztahů. Snížení závazků z obchodních vztahů bylo způsobeno vyšší 

schopností podniku uhradit tyto závazky, protože podnik nebyl zatížen investicí. Podíl 

financování dlouhodobými cizími zdroji mírně vzrostl, protože aktiva klesla rychleji než 

bankovní úvěry.  

Pokles ROE byl tlumen ukazateli úrokové redukce, provozní rentability tržeb a 

obrátkou aktiv, která z těchto tří ukazatelů působila na ROE nejvýrazněji. Obrátka aktiv 

vzrostla díky růstu tržeb a poklesu nedokončené výroby, což bylo způsobeno využitím všech 

zdrojů společnosti na externí zakázky, díky tomu, že firma nebyla zatížena investicí. Tento 

růst obrátky celkových aktiv odpovídá stejné míře poklesu doby obratu celkových aktiv. 

Největší vliv na snížení doby obratu celkových aktiv mělo snížení doby obratu oběžných aktiv 

což bylo způsobeno poklesem oběžných aktiv a růstem tržeb. Zvýšení ukazatele úrokové 
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redukce bylo způsobeno růstem EBIT. Tento růst byl způsoben vyššími tržbami. Rentabilita 

tržeb vzrostla díky pomalejšímu růstu nákladů na spotřebu materiálu a ostatních nákladů. 

 

4.2.4 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2007-2008 a vyčíslení vlivů 

 

Tab. 4.11, 4.12 Vstupní data 2007-2008 (v tis. Kč) 

VZZ 2007 2008  Rozvaha 2007 2008 

T 71438 46395  FA 7248 17214 

Nprov 70839 44950  OA 20596 29681 

Nmzd 4606 5488  VK 1902 2786 

Nmat 62589 36924  CZ 25942 44109 

Nost 3644 2538  CZdlh. 883 4671 

Ú 60 222  CZkrt. 25059 39389 

EBIT 599 1445  CZost 400 49 

EBT 539 1223  A=P 27844 46895 

t 128 339  Zdroj: Rozvaha  2007-2008  

EAT 411 884     

Zdroj: VZZ 2007-2008 

Obr. 4.13 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2007-2008 a vyčíslení vlivů 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

V roce 2008 ROE vzrostla v absolutním vyjádření o 10,121% a v relativním vyjádření 

o 46,838%. 

 Na růst ROE působily ukazatele rentability tržeb a finanční páky. Ukazatel rentability 

tržeb měl na růst ROE nejvyšší vliv, a to 52,30 % na absolutní změnu. Růst provozní 
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rentability tržeb odpovídá poklesu podílu celkových nákladů na tržbách, přičemž nejvyšší vliv 

změnu tohoto podílu měl pokles podílu nákladů na materiál na tržbách. Tato změna byla 

způsobena větším poklesem nákladů na materiál ve srovnání se snížením tržeb. Tento pokles 

byl vyvolán opravou bytového domu, která nebyla do konce roku dokončena. Finanční páka 

se zvýšila díky zvýšení aktiv o bytový dům a krátkodobé pohledávky které vzrostly díky 

vytížení kapacity společnosti opravou bytového domu. Tato investice se projevila na 

financování firmy, kde největší vliv na změnu finanční páky mělo zadlužení dlouhodobými 

cizími zdroji. 

 Negativně na růst ROE působily ukazatele daňové redukce, úrokové redukce a obrátky 

aktiv. Snížení obrátky aktiv mělo druhý největší vliv na změnu ROE. Snížení obrátky 

celkových aktiv je přímo úměrné zvýšení doby obratu celkových aktiv, na které měly vliv růst 

doby obratu fixních a oběžných aktiv. Obě tyto doby obratu rostly díky výraznému poklesu 

tržeb, růstu pohledávek a dlouhodobého hmotného majetku, což bylo způsobeno nákupem a 

opravou bytového domu. Ukazatel daňové redukce se snížil, což znamená, že v roce 2008 daň 

odčerpala více zisku než v roce 2007. Tato změna byla způsoben vyšším neuhrazeným 

sociálním zabezpečením a zdravotním pojištěním. Ukazatel úrokové redukce také poklesl 

díky novému úvěru na opravu bytového domu. 

 

4.2.5 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2008-2009 a vyčíslení vlivů  

 

Tab. 4.13, 4.14 Vstupní data 2008-2009 (v tis. Kč) 

VZZ 2008 2009  Rozvaha 2008 2009 

T 46395 37865  FA 17214 26429 

Nprov 44950 37161  OA 29681 12614 

Nmzd 5488 3208  VK 2786 3014 

Nmat 36924 27780  CZ 44109 36029 

Nost 2538 6173  CZdlh. 4671 20913 

Ú 222 219  CZkrt. 39389 15099 

EBIT 1445 704  CZost 49 17 

EBT 1223 485  A=P 46895 39043 

t 339 257  Zdroj: Rozvaha  2008-2009  

EAT 884 228     

Zdroj: VZZ 2008-2009 
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Obr. 4.14 Rozklad ukazatele ROE pro rok 2008-2009 a vyčíslení vlivů 

 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

V roce 2009 rentabilita vlastního kapitálu poklesla o 0,242 Kč. V absolutním vyjádření 

tato změna činila –24,165 % a v relativním vyjádření –76,159 %. 

V tomto roce díky vlivu ekonomické krize klesly všechny ukazatele v prvním stupni 

rozkladu. Ukazatel daňové redukce měl největší vliv na pokles ROE. Tento pokles byl 

způsoben výrazným poklesem výsledku hospodaření, což byl následek ekonomické krize a 

zahájení výstavby fotovoltaické elektrárny a dále vysokou daní. Firma v tomto roce zaplatila 

velmi vysokou daň, z důvodu pochybení daňového poradce. Ukazatel úrokové redukce se 

snížil díky umocnění poklesu výsledku hospodaření.před zdaněním ekonomickou krizí i přes 

klesající nákladové úroky. Pokles rentability tržeb měl druhý největší vliv na snížení ROE. 

Toto snížení bylo způsobeno větším poklesem tržeb oproti snížení nákladů, díky společnému 

působení ekonomické krize a zahájení výstavby fotovoltaické elektrárny. Nejvíce se tyto vlivy 

projevily u podílu nákladu na materiál a tržeb. Obrátka aktiv měla nejmenší vliv ne změnu 

ROE díky snížení oběžných aktiv, zejména pohledávek, jak můžeme pozorovat na vývoji 

doby obratu oběžných aktiv. Tento pokles byl způsoben nižším počtem zakázek provedených 

pro externí subjekty. Finanční páka se snížila díky růstu vlastního kapitálu, který rostl díky 

akumulaci výsledku hospodaření, a poklesu celkových aktiv díky snížení obejmu pohledávek. 

Při podrobnějším rozkladu finanční páky můžeme pozorovat, že došlo k snížení zadlužení 

krátkodobými zdroji a výrazně se zvýšilo zadlužení zdroji dlouhodobými, díky úvěru na 

výstavbu fotovoltaické elektrárny. 
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4.2.6 Shrnutí pyramidového rozkladu ROE  

 

Z provedené analýzy můžeme zjistit, že ukazatel rentability tržeb má na změny ROE 

největší vliv díky vysoké nákladovosti výroby, což má za následek nízké výsledky 

hospodaření, s tímto je spojeno i kopírování vývoje ROE s výjimkou roku 2007, kdy firma 

nebyla zatížena investicí a tržby ji rostly rychleji než náklady. Druhý nejvyšší vliv na ROE 

měl ukazatel finanční páky. Při podrobnějším rozboru zjistíme, že zadlužení působí ve všech 

letech pozitivně na ROE. Třetí nejvyšší vliv na změny ROE měl ukazatel obrátky aktiv. Tento 

ukazatel kromě roku 2007 klesal ve všech sledovaných obdobích díky rychlejšímu růstovému 

trendu aktiv oproti tržbám, což je spojeno . V roce 2007 kdy firma neprováděla žádnou 

významnou investici se zvýšil díky výraznému poklesu aktiv zejména pohledávek a 

nedokončené výroby, a růstu tržeb díky vykonávání prací pro externí zákazníky. Čtvrtý 

nejvyšší vliv měl na ROE ukazatel daňové redukce, který v roce 2009 měl na změnu nejvyšší 

vliv. Tento výkyv byl způsoben nízkým EAT který byl způsoben společným vlivem 

ekonomické krize a investice do fotovoltaické elektrárny, od které firma očekává výnosy a 

tím i zlepšení ROE. Druhým faktorem tohoto výkyvu byl výrazný růst daně z důvodu 

pochybení daňového poradce. Nejnižší vliv měl ukazatel úrokové redukce. Tento ukazatel 

neměl vysoký vliv, protože firma platila malé úroky díky nízkému objemu úvěrů, které ve 

sledovaných letech nedosáhly ani 10 % celkových pasiv . 
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5. Iterpretace a komparace dosažených výsledků 

 

 V této kapitole bude provedena komparace vybraných výsledků s průměrem odvětví a 

následné zhodnocení zjištěných výsledků finanční analýzy. 

 

5.1 Komparace dosažených výsledků s odvětvím 
 

V této kapitole bude provedeno srovnání ukazatelů ROE a ROA podniku za roky 2004-2009, 

s ukazateli, které za tyto roky vykazovalo odvětví stavebnictví. 

 

Tab. 5.1 hodnoty ukazatelů ROE a ROA v odvětví 

 rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROA 7,47% 7,69% 7,85% 7,79% 6,42% 9,49% 

ROE 14,29% 14,89% 17,66% 16,42% 12,56% 19,30% 

Zdroj: www.mpo.cz 

  

Obr. 5.1 Srovnání ukazatele ROA podniku s odvětvím 
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Zdroj: Tab. 5.1 hodnoty ukazatelů ROE a ROA odvětví  
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V Obr. 5.1 můžeme vidět, že v průběhu sledovaného období ukazatel ROA za odvětví 

výrazně převyšuje ROA které vykazoval podnik. Tento jev je důsledkem nízkého 

hospodářského výsledku který firma vykazovala, což byl následek vysokých nákladů 

společnosti na spotřebu materiálu a služeb, a častých investic, které výrazně ovlivňovaly výši 

celkových aktiv. V roce 2005 se ROA podniku téměř srovnala s odvětvím, což bylo 

způsobeno skokovým růstem hospodářského výsledku, kdy si firma vytvořila pozici na trhu a 

tím se jednorázově snížila nákladovost výroby při minimálním růstu aktiv. Výrazný rozdíl 

v ROA byl způsoben dlouhodobě vysokými náklady na materiál a služby. V roce 2006 Při 

srovnání s odvětvím je zřejmé, že firma nedostatečně zhodnocuje svůj majetek. 

 

Obr. 5.2 Srovnání ukazatele ROE podniku s odvětvím 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

ROE v odvětví

ROE v podniku

  

Zdroj: Tab. 5.1 hodnoty ukazatelů ROE a ROA odvětví 

 

ROE vykazovaný podnikem mezi lety 2004-2008 vyšší než v odvětví. Hlavním 

důvodem je velmi nízký vlastní kapitál firmy, jehož aritmetický průměr za roky 2004-2009 

tvoří 6,54% pasiv, firma si udržuje takto nízký vlastní kapitál, protože tento stav působí 

pozitivně na ROE. V roce 2009 byl ukazatel ROE nižší než průměr za odvětví. Tento pokles 

byl způsoben výrazným snížením tržeb, což bylo způsobeno dopadem ekonomické krize a 

investice do fotovoltaické elektrárny.   

 

5.2 Interpretace dosažených  výsledků  
 

Velikost aktiv a pasiv meziročně rostla s výjimkou let 2007 a 2009. Největší část aktiv do 

roku 2009 tvořily oběžná aktiva, která způsobila pokles celkových aktiv jak v roce 2007 tak 
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v roce 2009. Dlouhodobý majetek se zvyšoval kromě roku 2004, kdy si firma vytvářela pozici 

na trhu, v roce 2009 se dlouhodobý majetek stal největší částí aktiv. Tento růst byl způsoben 

nákupem nemovitostí na připravovanou stavbu a stavbou fotovoltaické elektrárny. Největší 

část pasiv po celé měřené období tvořily cizí zdroje. Na cizích zdrojích měly největší podíl 

krátkodobé závazky, které rostly kromě let 2007, kdy firma nebyla zatížena žádnou 

významnou investicí a 2009, kdy došlo k celkovému útlumu ve všech oblastech díky 

ekonomické krizi v spolupůsobení s investicí do fotovoltaické elektrárny. Vlastní kapitál se 

každoročně zvyšoval z důvodu akumulace nerozděleného zisku minulých let a to i přes 

kolísání výsledku hospodaření.   

 Z hlediska rentability vykazuje podnik slabé výsledky s výjimkou ROE. Podnik má 

nízké výsledky hospodaření, které jsou zapříčiněny vysokými provozními náklady a to 

především nákladů na spotřebu materiálu a služeb. V roce 2005 se ukazatele rentability 

výrazně zvýšily, a to díky zvýšení výsledku hospodaření což bylo způsobeno snížením 

provozních nákladů díky vytvoření pozice na trhu, tento jev byl jednorázový. V letech 2007 a 

2008 se ukazatele vyvíjely vyrovnaně, mimo rentability tržeb a nákladů které se v roce 2008 

výrazně zvýšily. Výkyvy těchto ukazatelů byly způsobeny poklesem provozních nákladů a 

tržeb, což byl následek investice do obytného domu a následné opravy. Rok 2009 znamenal 

propad ve všech oblastech rentability a to zejména díky působení ekonomické krize a velké 

investici do fotovoltaické elektrárny. Ve srovnání s odvětvím má firma velmi nízkou 

rentabilitu aktiv, díky nízkým výsledkům hospodaření, což bylo způsobeno vysokou 

výkonovou spotřebou, a vysokou rentabilitu vlastního kapitálu z důvodu velmi nízkého 

vlastního kapitálu z důvodu využívání výhodnějšího financování krátkodobými cizími zdroji. 

 V oblasti aktivity se podnik postupně zhoršuje zejména díky častým investicím, které 

nepřinášely očekávané výnosy. Doba obratu celkových aktiv má rostoucí trend. Z toho 

vyplývá, že firma nedostatečně využívá svůj majetek a že majetek firmy roste rychleji než 

tržby. Doba obratu závazků má také rostoucí trend díky nevhodnému poměru financování 

majetku dlouhodobými a krátkodobými zdroji. Tento trend doprovází snižováním efektivity 

využívání celkových aktiv, což způsobuje zpoždění úhrady závazků. Doba obratu pohledávek 

je stabilní, což vypovídá o dobré platební disciplíně odběratelů.   

 U podniku byla na základě analýzy zjištěna nízká likvidita. V žádném z měřených 

ukazatelů podnik nedosáhl doporučených hodnot. U Celkové likvidity docházelo k růstu až do 

roku 2006. V roce 2007 tato likvidita výrazně klesla díky poklesu nedokončené výroby která 

se snížila díky využívání všech zdrojů firmy na externí zakázky, a finančního majetku, ze 

kterého firma uhradila své závazky, což byl následek toho, že firma v tomto roce neprováděla 
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žádnou významnou investici.  Pohotová likvidita v průběhu let kolísá z důvodu velkého 

podílu pohledávek, které kolísaly díky investicím v letech 2006, 2008 a 2009, na oběžných 

aktivech. Okamžitá likvidita je u podniku velmi nízká z důvodu vázání velké části peněžních 

prostředků v pohledávkách. Vývoj všech oblastí likvidity je způsoben nedostatečným 

financováním dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji. 

 Nepoměr ve financování se projevil v oblasti finanční stability a zadluženosti. 

Z výsledků vyplývá, že podnik je financován převážně z krátkodobých cizích zdrojů, 

především závazky z obchodních vztahů. Podnik až do roku 2006 nesplácel žádné úvěry. Od 

roku 2006 výrazně roste úrokové zatížení díky přijatým úvěrům na investici do tenisových 

kurtů (2006), bytového domu (2008), fotovoltaické elektrárny (2009). Vlastní kapitál tvoří 

minimální část pasiv. Většinu vlastního kapitálu tvoří výsledek hospodaření běžného účetního 

období a výsledek hospodaření minulých let. Firma využívá tento způsob financování, protože 

je pro ni výhodnější díky minimálním nákladů na získání tohoto kapitálu. 

 Z pyramidového rozkladu vyplývá, že na ukazatel ROE má nejvyšší vliv ukazatel 

provozní rentability tržeb, které byly výrazně ovlivněny provedenými investicemi které na 

tržby působily negativně díky využívání kapacity firmy na investicích, a vysokými náklady 

výroby. Ukazatel finanční páky má druhý nejvyšší vliv na změny ROE a to hlavně díky 

nízkému podílu vlastního kapitálu, který firma udržuje díky výhodnosti financování cizími 

zdroji. Třetí nejvyšší vliv má na změnu ROE ukazatel obrátky aktiv, který se stabilně zvyšuje, 

čímž působí negativně na ROE. Téměř srovnatelný vliv má daňová a úroková redukce, které 

měly nejnižší vliv na vývoj ROE.  
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6. Závěr 

 

Cílem práce bylo zhodnotit finanční situaci podniku s hlavní orientací na rentabilitu a 

porovnat ji s vybranými ukazateli stavebního sektoru za roky 2004-2009 a uvést doporučení 

do budoucnosti. 

První část byla věnována teorii finanční analýzy a metodologii. Byly zde popsány 

metody finanční analýzy, jednotlivé poměrové ukazatele a metody analýzy soustav ukazatelů. 

V druhé části byla představena analyzovaná společnost včetně uvedení základních 

údajů o ní, dále byla provedena horizontální a vertikální analýza. 

V třetí části byla provedena finanční analýza, která se skládala z analýzy poměrových 

ukazatelů a pyramidového rozkladu ukazatele ROE za jednotlivé roky. Vybrané výsledky 

finanční analýzy byly srovnány s průměrem v odvětví. Z finanční analýzy vyplynulo, že větší 

část majetku společnosti s výjimkou roku 2009 byla tvořena oběžnými aktivy, s čímž bylo 

spojeno financování majetku převážně z krátkodobých cizích zdrojů. Díky velmi nízkému 

vlastnímu kapitálu měl podnik vysoký ukazatel ROE. Výrazné výkyvy se u firmy projevily 

v letech 2006, 2008 a 2009 kdy došlo k nákupu  a úpravě nemovitostí, což se projevilo ve 

všech oblastech finanční analýzy. Nedostatečná výrobní kapacita se projevila v oblasti 

aktivity, kde se postupně zvyšovaly doby obratů díky nepoměru růstu tržeb a aktiv, což bylo 

způsobeno investicemi do nemovitého majetku. Celková nerovnováha podniku se výrazně 

projevila na nízké likviditě a kolísání ukazatelů finanční stability ve všech úrovních měření.  

Podnik měl ve srovnání s odvětvím nízké hodnoty rentability aktiv což bylo 

způsobeno vysokými náklady na spotřebu materiálu a služby. Rentabilita vlastního kapitálu 

byla vysoká, díky velkému podílu financování podniku krátkodobými cizími zdroji, které jsou 

pro firmu velmi levné,a proto působily pozitivně na ROE. Ze srovnání podniku s odvětvím 

vyplynulo že nestabilita podniku není zapříčiněna odvětvím, ve kterém firma podniká, ale že 

se jedná o důsledek rozhodování vedení společnosti. 

Do budoucna by se měl podnik snažit o zlepšení výnosnosti investic, které vytížily 

výrobní kapacitu firmy a nepřinesly výrazné trvalé zlepšení hospodářských výsledků, a 

omezily množství zakázek, které firma mohla provést pro externí zákazníky. Protože má 

firma nízké mzdové náklady, měla by se také snažit o zvýšení počtu zaměstnanců, čímž by 

zvýšila svou výrobní kapacitu a tím i množství zakázek které bude schopna provést. 

V případě, že firma bude dále investovat do dlouhodobého majetku, podnik by měl zvyšovat 

podíl financování majetku dlouhodobými zdroji, především dlouhodobými cizími zdroji, které 
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působí pozitivně na finanční páku, a tím i na ROE, čímž by zlepšily i likviditu firmy a zkrátili 

dobu obratu závazků. Podnik by měl co nejdříve provést kontrolu výrobního procesu, a 

důsledněji sledovat náklady spojené s výrobou, a snažit se o jejich snížení, což bude mít za 

následek zvýšení výkonnosti podniku v oblasti rentability.  
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1/1 

Přílohy 

Příloha č. 1/1 

Rozvaha aktiv společnosti  za roky 2004-2009  

(v celých tisících Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aktiva 8883 9837 39055 27844 46896 39043 

Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 0 0 0 0     

Dlouhodobý majetek 3216 2760 6641 7248 17214 26429 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 0 0 0 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje 0 0 0 0 0 0 

Software 0 0 0 0 0 0 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 2971 2515 6396 7148 17014 26229 

Pozemky 0 0 457 568 781 2396 

Stavby 0 0 2978 3915 7833 21075 

Samostatné movité věci a 
soubory movitých věcí 2971 2515 2381 1723 1596 1591 

Pěstitelské celky trvalých 
porostů 0 0 0 0 0 0 

Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 0 0 680 942 6754 1167 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční 
majetek 245 245 245 100 200 200 

Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 0 0 0 0 0 0 

Podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 245 245 245 100 200 200 

Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 
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Příloha č. 1/2 

 
Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

Půjčky a úvěry ovládaným a 
řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 0 0 

Pořizovaný dlouhodobý 
finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

OA 5585 7008 32375 20534 29422 12416 

zásoby 331 1026 12256 7137 6985 6995 

Materiál 22 227 154 330 20 0 

Nedokončená výroba a 
polotovary 309 799 12102 6807 6965 6995 

Výrobky 0 0 0 0 0 0 

Zvířata 0 0 0 0 0 0 

Zboží 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky za ovládanými a 
řízenými osobami 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, 
členy družstva a za účastníky 
sdružení 0 0 0 0 0 0 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 5114 5821 13249 12085 21224 4526 

Pohledávky z obchodních 
vztahů 5505 5771 12545 11061 21103 4080 

Pohledávky za ovládanými a 
řízenými osobami 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podstatným 
vlivem 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, 
členy družstva a za účastníky 
sdružení 0 0 0 0 0 0 
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Příloha č. 1/3 

Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Ostatní poskytnuté zálohy 0 0 190 811 120 216 

Dohadné účty aktivní 0 0 0 13 0 230 

Jiné pohledávky 59 50 514 200 0 0 

Finanční majetek 140 161 6870 1312 1214 895 

Peníze 29 120 46 121 171 88 

Účty v bankách 111 41 6824 1191 933 697 

Krátkodobé cenné papíry a 
podíly 0 0 0 0 110 110 

Pořizovaný Krátkodobý 
finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 82 69 39 62 259 198 

Náklady příštích období 82 69 39 62 259 198 

Komplexní náklady příštích 
období 0 0 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: www.justice.cz 
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Příloha č. 2/1 

Rozvaha pasiv (2004-2009)         

 

(v celých tisících Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pasiva 8883 9837 39055 27844 46896 39043 

Vlastní kapitál 350 1091 1461 1902 2786 3014 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 200 

Základní kapitál 200 200 200 200 200 200 

Vlastní akcie a vlastní 
obchodní podíly 0 0 0 0 0 0 

Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

Emisní ážio 0 0 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 0 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění 
při přeměnách 0 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy 0 10 20 20 20 20 

Zákonný rezervní fond / 
Nedělitelný fond 0 10 20 20 20 20 

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření 
minulých let 0 140 871 1241 1682 2566 

Nerozdělený zisk minulých let 0 140 871 1241 1682 2566 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 150 741 370 441 884 228 

Cizí zdroje 8533 8746 37594 25942 44061 36012 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Rezervy podle zvláštních 
právní předpisů 0 0 0 0 0 0 

Rezerva na důchody a 
podobné závazky 0 0 0 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky  0 0 0 0 949 17852 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 949 949 

Závazky k ovládaným a 
řízeným osobám 0 0 0 0 0 16760 

Závazky k účetním jednotkám 
pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0 

Závazky ke společníkům, 
členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 
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Příloha č. 2/2 

 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 0 

Jiné závazky 0 0 0 0 0 143 

Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 8533 8746 36635 25059 39391 15099 

Závazky z obchodních vztahů 8029 7985 20056 7544 29356 7231 

Závazky k ovládaným a 
řízeným osobám 0 0 0 0 0 0 

Závazky k účetním jednotkám 
pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0 

Závazky ke společníkům, 
členům družstva a k 
účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 0 

Závazky k zaměstnancům 75 155 129 120 291 151 

Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního 
pojištění 81 137 125 19 173 61 

Stát - daňové závazky a 
dotace 343 252 298 25 1620 -500 

Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 12062 7874 7866 8099 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 0 20 48 996 88 126 

Jiné závazky 96 106 3917 8381 -5 -69 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 959 883 3722 3061 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 959 883 3722 3061 

Bankovní úvěry krátkodobé 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 49 17 

Výdaje příštích období 0 0 0 0 0 0 

Výnosy příštích období 0 0 0 0 49 17 

Zdroj: www.justice.cz 
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Výkaz zisku a ztráty (2004-2009)        

Výkaz zisku a ztráty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tržby za prodej zboží 0 0 1488 1622 366 1822 

Náklady vynaložené na prodané 
zboží 0 0 946 916 271 1049 

obchodní marže 0 0 542 706 95 773 

výkony 30771 31692 55178 67655 44421 32474 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 30462 31202 43869 72950 42690 29610 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 309 490 11304 -5295 158 -637 

Aktivace 0 0 5 0 1573 3501 

výkonová spotřeba 28617 26318 49745 61643 36653 26731 

Spotřeba materiálu a energie 18021 16048 220012 29230 17000 13368 

Služby 10596 10270 29733 32413 19653 13363 

Přidaná hodnota 2154 5374 5975 6718 7863 6516 

Osobní náklady 2296 3955 4307 4606 5488 3208 

Mzdové náklady 1703 2937 3211 3421 4074 2391 

Odměny členům orgánů společnosti 
a družstva 0 0 0 0 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 593 1018 1096 1185 1414 817 

Sociální náklady 0 0 0 0 0 0 

Daně a poplatky 38 31 42 52 187 296 

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku 711 822 1098 1031 998 2823 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 1219 359 1644 2058 1480 1533 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 64 2 694 6 829 67 

Tržby z prodeje materiálu 1155 357 950 2052 651 1466 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 0 0 1332 1837 1198 1330 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 0 0 433 0 825 33 

Prodaný materiál 0 0 899 1837 37 1297 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 0 0 168 -12 -57 26 

Ostatní provozní výnosy 71 317 2 20 1 2005 

Ostatní provozní náklady 166 497 260 698 134 1574 

Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 

Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření 233 745 414 584 1396 797 

Tržby z prodeje cenný papírů a 
podílů 0 0 0 0     

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0     

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0     

Výnosy z podílů v ovládaných a 
řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatních dlouhodobých 
cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 0 
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Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 0 0 0 0 0 0 

Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z přecenění cenných papírů 
a derivátů 0 0 0 0 0 0 

Náklady z přecenění cenných papírů 
a derivátů 0 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 0 

výnosové úroky 0 0 4 0 0 31 

Nákladové úroky 0 0 52 60 222 219 

Ostatní finanční výnosy 45 106 17 83 255 0 

Ostatní finanční náklady 24 25 33 38 78 124 

Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 

Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření 21 81 -64 -15 -45 -312 

Daň z Příjmu za Běžnou činnost 74 93 71 128 339 257 

 -splatná 74 93 71 128 339 257 

 -odložená 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 180 733 279 441 1012 228 

Mimořádné výnosy 29 40 90 0 0 0 

Mimořádné náklady 59 32 -1 0 128 0 

Daň z přijmu z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 0 

 -splatná 0 0 0 0 0 0 

 -odložená 0 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření -30 8 91 0 -128 0 

Převod podílu na výsledku 
hospodaření společníkům 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní 
období 150 741 370 441 884 228 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 224 834 441 569 1223 485 

 

Zdroj: www.justice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


