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ANOTACE 

 Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení finančního zdraví podniků M – 

SILNICE a. s. a Metrostav a. s. v letech 2009 – 2011. Pro vypracování finanční analýzy 

byly použity výkazy zisku a ztráty a rozvaha v letech 2009 – 2011.  

 Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Cílem diplomové práce je zhodnocení 

a porovnání vybraných stavebních společností pomocí poměrových ukazatelů, bankrotních 

modelů a Du – pontova pyramidálního rozkladu. Závěr práce obsahuje vzájemné 

porovnání obou podniků, zhodnocení finanční a navrhovaná opatření a doporučení pro 

zlepšení.  

 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, bankrotní modely, Du – pontův 

pyramidální rozklad. 

 

 

ANNOTATION 

The thesis is focused on the evaluation of the financial health of companies M - 

Silnice a. s. and Metrostav a. s. in the years 2009 - 2011. For the development of the 

financial analysis were used, the profit and loss account and balance sheet in the years 

2009-2011. 

The work includes theoretical and practical part. The aim of the thesis is the 

evaluation and comparison of selected construction companies using financial ratios, 

default models and Du - pont pyramidal decomposition. The conclusion contains a mutual 

comparison of the two companies, financial assessment and proposed actions and 

recommendations for improvement. 

. 

Key words: financial analysis, ratios, bankruptcy models, Du - pont pyramidal 

decomposition. 
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1. ÚVOD 

Finanční analýza nám slouží jako nástroj k posouzení finančního stavu společnosti. 

Díky ní můžeme odhalit slabiny daného podniku, které by mohly vést k potencionálním 

problémům, či naopak skryté rezervy. Jako předmět mé diplomové práce jsem si vybrala 

finanční analýzu dvou podniků, a to společnosti M – SILNICE a. s. a společnosti 

Metrostav a. s., která navazuje na mou bakalářskou práci. Jsem člověk, který se rád opírá 

o podložené informace ověřené výpočty, namísto odhadů a domněnek, proto pro mě před 

dvěma lety, když jsem si vybírala téma bakalářské práce, byla finanční analýza jasnou 

volbou. Finanční analýzu považuji za přesný a kvalitní nástroj k zjištění všech souvislostí 

odehrávajících se v podniku provázaně a komplexně.  

Práce je rozdělena na úvod, charakteristiku společností, teoretická východiska, 

finanční analýzu v podmínkách společností, vyhodnocení analýzy včetně návrhů 

a doporučení a následný závěr.  

Teoretická část obsahuje kapitolu struktury finanční analýzy, kde je vysvětlen 

význam finanční analýzy. Dále je zde definováno, kdo je uživatelem a které údaje musíme 

mít ke zpracování analýzy k dispozici.  

V praktické části poté jsou také charakterizovány vybrané podniky včetně jejich 

historie. Následně byla provedená finanční analýza pomocí analýzy poměrových ukazatelů 

a analýzy soustav ukazatelů. Výsledky plynoucí z finanční analýzy jsou následně 

zpracovány, vyhodnoceny a stanoveny návrhy a doporučení k řešení problémů uvnitř 

společností. 

 V posledních dvou částech jsem se zaměřila na vyhodnocení výsledků plynoucích 

z praktické části a následné zhotovení návrhů a doporučení, zakončené závěrem.  

 Cílem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví ve společnostech M - 

SILNICE a. s. a společnosti Metrostav a. s. a jejich vzájemné porovnání. 
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PODNIKŮ 

2.1 Společnost M - SILNICE, a. s. 

 Společnost M-SILNIC a. s. je stavební společností s tradicí a nabytými zkušenostmi 

a kvalitou v odvětví mostního a silničního stavitelství, které získala za dobu své 

šedesátileté působnosti. V posledních letech společnost rozšířila své pole působnosti také 

v oboru pozemního stavitelství a rovněž v oblastech vodohospodářských a ekologických 

staveb. Hlavní devízou kvalitně zhotovených prací je především využívání 

obalovaného a drceného kameniva z vlastních kamenolomů a z výroben obalovaných 

směsí.  

  

Obrázek 1: Organizační struktura společnosti M - SILNICE a. s. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování [12] 
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Z historického hlediska se vznik společnosti datuje od roku 1953, přičemž pod 

obchodním názvem M-SILNICE a. s. společnost působí od roku 2004. Před změnou jména 

působila společnost ve východočeském regionu označená jako Silnice Hradec Králové 

a. s.. Podnik je vlastněn ryze českým kapitálem. Dynamický rozvoj společnosti zapříčinil 

postupné rozšiřování činnosti podniku nejen v rámci republiky, ale také na Slovensko. 

Stavební zakázky jsou prováděny prostřednictvím dceřiné společnosti M – SILNICE SK 

s.r.o., která byla založená v roce 2007.   

Organizační členění firmy zahrnuje ředitelství a sedm odštěpných závodů, které 

sídlí v Hradci Králové, Chrudimi, Novém Bydžově, Pardubicích, Rajhradicích, Praze 

a Havlíčkově Brodě. Co se organizačního uskupení týče, patří zde tyty společnosti 

s majetkovými podíly: Jihomoravská obalovna s.r.o., VČO – Východočeská obalovna 

s.r.o., SČO s.r.o., OMT – Obalovna Moravská Třebová s.r.o., a na Slovensku M – 

SILNICE SK s.r.o. se 100% majetkovou účastí.  

Hlavní činností společnosti je výstavba a rekonstrukce komunikací, mostní stavby, 

protihlukové stěny, výstavby prefabrikátů, výroba a prodej drceného kameniva a výroba 

a prodej živočišné obalované směsi. 

 Podnik se se svými 488 zaměstnanci řadí mezi středně velké podniky [11]. 

2.2 Společnost Metrostav a. s. 

 Metrostav, akciová společnost vznikla v roce 1991 jako právní nástupce národního, 

později státního podniku Metrostav. Tradice samostatné společnosti Metrostav sahá až do 

roku 1971. Tehdy byl založen jako specializovaný podnik pro stavbu pražského metra. 

V současnosti je Metrostav a. s. univerzální stavební společnost, jež provádí především 

generální dodávky staveb a dále se specializuje na podzemní, ražené i hloubkové objekty, 

ocelové a železobetonové konstrukce a rekonstrukce, a to včetně rekonstrukcí hornických 

objektů. Kromě stavební výroby prostřednictvím dceřiných společností rozvíjí rozsáhlé 

aktivity ve službách v oblasti stavebnictví a v developerské činnosti [10]. 

 Se společnostmi, které ovládá, tvoří Skupinu Metrostav, která je jako celek součástí 

nadnárodní skupiny DDM Group. Skupina DDM Group díky svému koordinovanému 

marketingu a strategii vytváří subjekt, který je jak kvalitou a lhůtami dodávek, tak 

objemem prací patří v České republice ke špičce stavebních korporací.  
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 V tomto roce si společnost připomene výročí již 42 let od vzniku samostatného 

podniku pod jménem Metrostav. Společnost se svým počtem zaměstnanců, tj.  3.106, řadí 

mezi velké podniky.  

 

Obrázek 2: Organizační struktura společnosti Metrostav a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování [11] 

 

Metrostav a. s. je univerzální stavební společností, zajišťující realizaci a řízení 

náročných stavebních děl. Mezi její hlavní činnost patří: ražba tunelů velkých profilů 

včetně průzkumných štol, trhací práce, výroba železobetonových konstrukcí, stavba mostů, 

výroba armatury, sanace konstrukcí, zemní práce, geodetické práce a další [13].  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Finanční analýza 

 Finanční analýza představuje systematický rozbor základních dat, které jsou 

obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení 

firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek [5].  

3.2 Uživatelé finanční analýzy 

 Informace o finanční situaci firmy nevyužívá pouze vrcholové vedení a manažeři. 

Uživatele finanční analýzy dělíme na interní a externí. Mezi interní uživatele řadíme: 

 manažery, 

 zaměstnance, 

 odboráře. 

Do skupiny externích uživatelů patří: 

 stát a jeho orgány, 

 investory, 

 obchodní partnery, 

 banky a další věřitelé, 

 konkurenci [7]. 

Manažeři 

Pro manažery je finanční analýza potřebná pro operativní a strategické finanční 

řízení podniku. Ve většině podniků tvoří samotní manažeři zpracovatelé finanční analýzy, 

jelikož mají přístup mimo jiné k informacím, které nejsou externím uživatelům veřejně 

dostupné. Výstupy z finanční analýzy slouží manažerům při každodenní práci a snaží se 

pomocí nich stanovit základní cíle firmy.  

Zaměstnanci  

Pracovníci mají přirozený zájem na stabilitě a prosperitě firmy. To se týká 

především prosperity a jistoty zaměstnání či stability v sociální a mzdové oblasti. 
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 Investoři 

Investoři jsou chápáni jako poskytovatelé kapitálu, kteří zprávy o finanční 

výkonnosti společnosti využívají především k získání dostatečného množství informací, 

které jim budou sloužit k rozhodování o případných investicích. Pro investory je nezbytné 

zjišťování míry rizika a výnosů, spojených s vloženým kapitálem [9].  

 Stát a jeho orgány 

Stát zde plní především kontrolní funkci prostřednictvím vykazovaných daní. Má 

k dispozici informace o podnicích, které využívá pro nejrůznější statistické průzkumy či 

rozdělování finančních prostředků, tzn. subvence, dotace apod.  

 Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé využívají informace získané prostřednictvím finanční analýzy, aby měli 

přehled o finančním zdraví existujícího či potencionálního dlužníka. Prvotní fáze 

představuje rozhodování věřitele, zda úvěr vůbec poskytne, popřípadě za jakých podmínek 

a v jaké výši. Pravidelné předkládání zpráv o finančním stavu dlužníka/podniku bývá 

samozřejmostí úvěrových smluv.  

 Obchodní partneři 

Pro obchodní partnery je stěžejní především schopnost společnosti dostát svým 

závazkům, které vycházejí z obchodních vztahů. Proto se zaměřují především na 

zadluženost, likviditu a solventnost podniku, jež je projevem krátkodobého zájmu 

dodavatelů a zákazníků. Nesmíme však opomenout ani dlouhodobé hledisko, jež 

představuje dlouhodobou stabilitu v obchodních vztazích.  

3.3 Zdroje finanční analýzy 

 Hlavním zdrojem informací pro vypracování finanční analýzy je účetní závěrka. 

V České republice upravuje tuto oblast především zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, a dále od 1.1.2003 soubor opatření, kterými se ustanoví účetní 

osnova a postupy účtování [4]. 
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Základními typy účetní závěrky jsou: 

 řádná účetní závěrka, 

 mimořádná účetní závěrka, 

 mezitímní účetní závěrka.  

Řádná účetní závěrka je nejčastěji zmiňována, protože ji podniky zpracovávají 

k poslednímu dni běžného účetního období. K tomuto dni se uzavírají účetní knihy 

a výstupy slouží pro výpočet daně z příjmu. Někdy je též nazývána jako „konečná účetní 

závěrka“. V ostatních případech se sestavuje mimořádná účetní závěrka. Její tvorba je tedy 

závislá na mimořádných okolnostech, např. vstup společnosti do insolvenčního řízení. 

Mezitímní účetní závěrka se sestavuje v průběhu běžného účetního období [9].  

 Účetní závěrka je tvořena: 

 rozvahou, 

 výkazem zisku a ztráty, 

 výkaz cash flow, 

 příloha k účetní závěrce. 

3.3.1 Rozvaha 

Zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

(aktiva) a zdroje jeho krytí (pasiva) vždy k určitému datu, a to zpravidla k poslednímu dni 

v roce. Díky rozvaze máme přehled o majetku společnosti ve statické podobě, 

tj. v okamžiku účetní závěrky.  

3.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Tento výkaz slouží především k tomu, aby informoval o výsledku, kterého 

podnikatelský subjekt dosáhl a o úspěšnosti práce podniku. Ve výkazu zisku a ztráty jsou 

zachyceny výnosy a náklady za jednotlivé činnosti, které měly vliv na tvorbu 

hospodářského výsledku.  
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3.3.3 Cash flow 

Výkaz cash flow zachycuje vznik a použití peněžních prostředků. Jinými slovy jde 

o přehled příjmů a výdajů podniku za dané období, přičemž je žádoucí, aby příjmy 

převyšovaly výdaje. Svou náplní je doplňkem rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Určení 

zdrojů a užití peněžních prostředků se znázorňuje pomocí toku finančních prostředků, 

který je důsledkem realizace rozhodovacích a investičních procesů podniku [9].  

Tento výkaz nejen že popisuje vývoj samotné finanční situace společnosti, 

ale rovněž identifikuje důvody změn této situace.  

3.3.4 Příloha k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce je důležitou součástí účetní závěrky. Nalezneme v ní 

nepostradatelné informace, které ve výkazu zisku a ztráty a rozvaze k dispozici nemáme. 

Přehled cash flow nám poskytne informace o pohybu peněžních toků za dané účetní 

období, tj. o informace o příjmech a výdajích, o změně stavu peněžních ekvivalentů 

a finančních prostředků, a rovněž o složení výdajů a příjmů, které změnu způsobily. 

Cash flow dělíme na: 

 provozní činnost, 

 investiční činnost, 

 finanční činnost. 

3.4 Poměrové ukazatelé 

3.4.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, nebo také výnosnosti, vyjadřuje poměr konečného 

hospodářského výsledku, kterého jsme dosáhli podnikatelskou činností k určitému vstupu, 

a to buďto k tržbám, celkovém aktivům nebo kapitálu. Tento ukazatel nám tedy udává, 

kolik Kč zisku připadne na 1 Kč jmenovatele. Do skupiny rentability patří tyto čtyři 

základní ukazatele: 
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Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Retun of Capital Employed) 

vyjadřuje, kolik provozního hospodářského výsledku před zdaněním dosáhl podnik z jedné 

koruny investované věřiteli a akcionáři [9]. 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu, taktéž označována jako ROE (Retun on Equity). 

Vyjadřujeme pomocí ní míru ziskovosti vlastního kapitálu. Slouží vlastníkům pro 

orientaci, zda jejich kapitál přináší dostatečně vysoký výnos.  

 

Rentabilita aktiv (ROA – Retun on Assets) je považována za stěžejní měřítko 

rentability. Poměřujeme pomocí ní různé formy zisku k celkovým aktivům, vložených do 

podnikání. Nebereme v úvahu, zda došlo k financování z vlastních nebo cizích zdrojů [2].  

 

Rentabilita tržeb, taktéž označována jako ziskovost. Tento ukazatel popisuje jakou 

úspěšnost má společnost na trhu a ukazuje nám, jak podnik dosahuje zisku při dané úrovni 

tržeb.  

  

 

3.4.2 Ukazatele likvidity 

Pomocí likvidity vyjadřujeme schopnost podniku přeměnit aktiva společnosti na 

peněžní prostředky a pomocí nich v požadovaném množství, na požadovaném místě a ve 

vhodnou dobu krýt splatné závazky.  

 Okamžitá likvidita je běžně označována jako likvidita 1. stupně. Vypočte se jako 

poměr finančního majetku a krátkodobých závazků. Finančním majetkem rozumíme nejen 

peněžní prostředky na účtech a v pokladnách, ale také další krátkodobé obchodovatelné 

cenné papíry.  

[2] 

[3] 

[3] 

[2] 
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Doporučená hodnota okamžité likvidity by se měla pohybovat na úrovni 0,9 – 1,1.  

 Běžná likvidita ukazuje, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší, než krátkodobé 

závazky. Tzn. kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby přeměnil všechna 

aktiva na peníze [7]. 

 

V případě toho ukazatele platí, že čitatel a jmenovatel byli být v poměru 1:1, případně 

1,5:1. 

 Celková likvidita, nebo také likvidita 3. stupně, má poměrně malou vypovídající 

schopnost v případě, že oběžná aktiva obsahují položky, které jsou likvidní málo, nebo 

dokonce vůbec. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou v rozmezí 1,5 – 2,5. 

 

3.4.3 Ukazatele aktivity  

 Ukazatele aktivity zachycují, jak je podnik schopen využít jednotlivé majetkové 

části. Ukazuje nám, zda má přebytečné kapacity, či naopak nedostatek produktivních aktiv 

a v budoucnu nebude moci realizovat růstové příležitosti [7].  

 

Rychlost obratu závazků udává, kolikrát podnik splní své závazky během 

sledovaného období.  

 

Pomocí ukazatele doby obratu závazků stanovíme období ve dnech, které uplyne 

mezi koupí a jeho úhradou. 

 

[5] 

[8] 

[8] 

[7] 

[7] 
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 Obratovost, čili rychlost obratu pohledávek je vesměs jednotně určena jako 

poměr tržeb a průměrného stavu pohledávek. 

 

Doba obratu pohledávek nám ve skutečnosti říká, jak dlouhá je průměrná 

splatnost pohledávek, tedy kolik dní v průměru poskytuje firma svým zákazníkům 

bezúročný dodavatelský úvěr. V praxi se považuje hodnota okolo 14 dnů za výbornou, 

v případě doby splatnosti nad 70 dní už jako nepříliš uspokojivou.  

 

3.4.4 Ukazatele zadluženosti 

 Pojmem zadluženost vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá k financování 

svých aktiv a činností cizí zdroje. Používání cizích zdrojů ovlivňuje jak výnosnost kapitálu 

akcionářů, tak riziko. Protože hlavní zájem akcionářů, kteří poskytují rizikový kapitál 

podniku, se soustřeďuje na míru rizika a míru výnosnosti jimi vloženého kapitálu, je pro ně 

důležitá i informace o zadluženosti podniku [8].  

Pomocí ukazatele celkové zadluženosti charakterizujeme finanční úroveň firmy. 

Ukazatel nám udává míru krytí firemního majetku pomocí cizích zdroj. Čím vyšší hodnota, 

tím vyšší riziko pro věřitele, např. pro banku.  

 

 Ukazatele úrokového krytí vypočteme jako poměr zisku před úroky a zdaněním 

k nákladovým úrokům. Informuje o tom, kolikrát je podnik schopen krýt úroky z cizího 

kapitálu poté, co jsou uhrazeny všechny náklady související s produktivní činností podniku 

[2].  

 

[3] 

[7] 

[7] 

[3] 
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3.5 Analýza soustav ukazatelů 

3.5.1 Du – Pontův pyramidální rozklad 

 Za pomocí Du – pontova pyramidálního rozkladu znázorňujeme závislost 

rentability vlastního kapitálu na ziskovém rozpětí, obratu celkových aktiv a poměru 

celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. Du Pontův pyramidální rozklad se v různých 

literaturách vyskytuje v různých podobách. Pyramidový rozklad se používá k hodnocení 

podniku v čase nebo k porovnání s jinými podniky. Pyramidální rozklad umožňuje zachytit 

vzájemnou provázanost těchto ukazatelů [1]. 

Výhodu tohoto rozkladu shledávám v tom, že za pomocí poměrně malého počtu ukazatelů 

můžeme dojít k závěrům týkajících se finančního vývoje v celém podniku. K dalším 

výhodám patří vzájemná spojitost ukazatelů tím způsobem, že můžeme vyčíslit, jakým 

způsobem ovlivnila změna nižšího stupně vrcholový ukazatel. Levá strana diagramu 

představuje ziskovou marži, jež se vypočte jako poměr zisku k tržbám. Pravá strana 

používá k výpočtu rozvahové položky a zobrazuje obrat celkových aktiv.  

 

Obrázek 3: Pyramidový rozklad ROE 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.5.2 Altmanův model 

 Tento model patří mezi modely diskriminační analýzy. Výsledkem je rovnice, do 

níž dosadíme výsledné hodnoty finančních ukazatelů. Pomocí výsledku Altmanova 
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bankrotního modelu můžeme zhodnotit, zda bude podnik v budoucnosti prosperovat, nebo 

naopak hrozí bankrot. K výpočtu Altmanova modelu použijeme následující rovnici: 

   

 

Kde: X1 = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 

 X2 = tržby / celková aktiva 

 X3 = tržní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota dluhu 

 X4 = HV za běžné a minulé období včetně fondů / aktiva celkem 

 X5 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva [1]. 

 

Výsledek získaný dosazením daných hodnot do vzorce, vyhodnotíme podle následující 

tabulky.  

Tabulka 1: Výsledná tabulka Altmanova Z - scóre 

Výsledné hodnoty Altmanova Z scóre 

Z > 2,99 malá pravděpodobnost bankrotu 

1,8 < Z > 2,99 šedá zóna  

Z < 1,8 velká pravděpodobnost bankrotu a finančních problémů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.5.3 Tafflerův model 

Svou konstrukcí podobný model jako Altanův je model Tafflerův, vypracovaný na 

základě více než 80 poměrových ukazatelů zástupců prosperujících a bankrotujících 

společností ve Velké Británii. Na rozdíl od Altmana klade Taffler vyšší důraz na likviditu 

[7].  

 

   

 

[8] 

[6] 
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Kde: R1 zisk po zdanění / krátkodobé závazky, 

         R2 oběžná aktiva / cizí kapitál, 

         R3 krátkodobé závazky / aktiva celkem, 

         R4 tržby celkem / aktiva celkem [6].  

 

Tabulka 2: Výsledné hodnoty Tafflerova modelu 

Výsledné hodnoty Tafflefova modelu  

T > 0,3 malá pravděpodobnost bankrotu 

T < 0,2 vysoká pravděpodobnost bankrotu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.5.4 Index IN 95 

Index IN 95, neboli index důvěryhodnosti, sestavili manželé Neumaierovi na 

základě souboru tisíce českých podnik, tudíž je tento model ideální pro roční vyhodnocení 

finančního stavu především v případě českých podniků.  

Tento přístup vychází z toho, že existuje značná korelace mezi ratingem 

a kvantitativními ukazateli [6].  

 

 

 

 

Kde: U  nákladové úroky, 

         ZPL  zisk po lhůtě splatnosti. 

 

 

[3] 
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Tabulka 3: Výsledné hodnoty Indexu IN95 

Výsledné hodnoty INDEXU IN95 

IN > 2 dobré finanční zdraví 

1 > IN < 2 potenciální finanční problémy 

IN < 1 špatná finanční situace podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. FINANČNÍ ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ 

V praktické části této práce jsem se zaměřila na poměrové ukazatele, 

a to rentabilitu, likviditu, zadluženost a aktivitu. 

4.1 Rentabilita 

Ukazatele rentability patří mezi nejsledovanější ukazatele finanční analýzy díky 

informacím o efektu, kterého bylo dosaženo vloženým kapitálem. Hodnoty byly vypočteny 

na základě rozvahy a výkazu zisku a ztrát uvedených v přílohách. 

 

Tabulka 4: Výsledné hodnoty ukazatele rentability 

  

M - SILNICE a. s. Metrostav a. s. 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

ROA 0,12 0,10 0,11 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 

ROE 0,20 0,18 0,17 0,10 0,17 0,14 0,13 0,10 

ROS 0,06 0,07 0,06 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Rentabilita aktiv (ROA) má v případě společnosti M – SILNICE a. s. kolísavý jev, 

kdy se pohybuje mezi 7 až 12%. V roce 2009 hodnota klesla o 0,01 z důvodu růstu 

celkových aktiv. Další pokles o 0,04 nastal v roce 2011, což bylo způsobeno snížením 

zisku o 63 328 tisíc korun a celkových aktiv o 71 397 tisíc korun.  

 V případě druhé analyzované společnosti, společnosti Metrostav a. s. má rentabilita 

aktiv klesající trend, kdy z hodnoty 0,05 v roce 2008 klesla v následujícím roce o 0,01 

a tuto hodnotu si udržela až do roku 2011. Pokles byl způsoben poklesem zisku při 

současném zvýšení celkových aktiv.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) nám zobrazuje, kolik čistého zisku připadne 

na jednu korunu investovaného kapitálu. Ve společnosti M – SILNICE a. s. se 

ve sledovaném období pohybovalo ROE v rozmezí 10 až 20%. Nejvyšší hodnoty dosáhla 

společnost v 1. sledovaném roce, kdy 1 Kč vloženého kapitálu přinesla vlastníkům 20 Kč 

zisku. V následujících letech hodnota klesla o polovinu, což bylo zapříčiněno nárůstem 

vlastního kapitálu.   
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 Stejná situace nastala také u druhého analyzovaného podniku, kdy nejvyšší hodnoty 

rentability vlastního kapitálu dosahovala společnost Metrostav v roce 2008, a to hodnoty 

17%, která v následujících třech letech dosahovala hodnoty pouhých 10%. Pokles byl 

stejně jako u předchozí společnosti důvodem růstu vlastního kapitálu o 2 541 984 tisíc 

korun oproti 1. sledovanému roku. 

  

Rentabilita tržeb dosahuje u společnosti M – SILNICE nejvyšší hodnoty 

v 2. sledovaném roce. Tzn., že v roce 2009 připadá na jednu korunu tržeb 7% zisku. 

V ostatních analyzovaných letech je to hodnota 6%. 

 Zato společnost Metrostav dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2008, kdy z jedné 

koruny tržeb získala 4% zisku. V dalších sledovaných letech hodnota klesla na 3%. Tento 

pokles byl následkem snížení zisku a tržeb společnosti.  

4.2 Likvidita 

 Likvidita je důležitý ukazatel z hlediska finanční stability firmy, protože jen ten 

podnik, který je dostatečně likvidní, je schopen dostát svým závazkům. 

 

Tabulka 5: Výsledné hodnoty ukazatele likvidity 

 

M - SILNICE a. s. Metrostav a. s. 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Okamžitá  0,20 0,17 0,39 0,35 0,56 0,15 0,84 0,71 

Běžná  1,08 1,22 1,66 1,87 1,33 0,90 1,42 1,58 

Celková  1,31 1,43 2,00 2,14 1,56 1,62 1,59 1,76 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Okamžitá likvidita má doporučené hodnoty v rozmezí 0,9 až 1,1. Tato kritéria 

nesplňuje ani jedna z analyzovaných společností po celé sledované období.  

Společnost M – SILNICE vykazuje kolísavý jev. Nízké hodnoty, kterých 

společnost dosahovala, jsou způsobené nízkou hodnotou krátkodobého majetku 
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a krátkodobých závazků. Z těchto výsledků jsem vyvodila, že podnik má velmi špatnou 

platební morálku.  

 Jak už bylo zmíněno, doporučených hodnot nedosahuje ani společnost Metrostav. 

Nejlepších výsledků dosahuje v roce 2010, kdy nabývala hodnoty 0,84, což bylo 

způsobeno nárůstem krátkodobého majetku, v porovnání s předchozími dvěma lety.    

Ukazatel běžné likvidity určuje, kolikrát je ekonomický subjekt schopný uspokojit 

pohledávku věřitelů, jestliže všechna svá aktiva promění na peněžní prostředky. 

Doporučená hodnota se liší v závislosti na autorovi, obecně se pro průmyslové podniky 

uvádí hodnota 1,5 jako akceptovatelná. Běžná likvidita společnosti M – SILNICE se 

pohybuje v rozmezí 1,08 až 1,87. Podnik tedy dosahuje optimálních hodnot. Vypočtené 

hodnoty Metrostavu se pohybují od 0,9 do 1,58. Nejhorší hodnoty dosahuje společnost 

v roce 2009, kdy běžná likvidita byla nižší, než 1, což je velmi problematická hodnota.    

Celková likvidita má stanovené doporučené hodnoty v rozmezí 1,5 – 2,5. 

Společnost M – SILNICE podmínku splňuje v letech 2010 a 2011. V předcházejících dvou 

letech dosahuje hodnot 1,31 a 1,43, které jsou sice nízké a představují riziko platební 

neschopnosti společnosti, ale vidíme zde rostoucí tendenci a výrazné zlepšení situace 

v podniku, které bylo způsobeno poklesem oběžných aktiv doprovázeným snížením 

krátkodobých závazků. 

 Společnost Metrostav nabývá hodnot 1,56 až 1,76, což je v rozmezí doporučených 

hodnot. Podnik má velmi dobrou platební schopnost. 

4.3 Aktivita 

 Nám udává schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky. 
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Tabulka 6: Výsledné hodnoty ukazatele aktivity 

  
M - SILNICE a. s. Metrostav a. s. 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Obrat pohledávek 6,86 3,98 6,23 4,17 3,61 4,15 4,27 3,25 

Doba obratu 

pohledávek (dny) 
53 90 58 86 100 87 84 111 

Obrat závazků 6,01 3,36 5,13 4,32 2,94 3,11 2,28 2,48 

Doba obratu 

závazků (dny) 
60 107 70 83 123 116 158 145 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Obrat pohledávek vyjadřuje, kolikrát dokážeme pohledávky přeměnit v peněžní 

prostředky.  

U společnosti M – SILNICE vykazuje ukazatel kolísavý jev, kdy nám v prvním 

analyzovaném roce vyšla hodnota ukazatele obratu pohledávek 6,86, což znamená, že 

pohledávky se v roce 2008 otočí zhruba 7 krát. V následujících letech byl zaznamenán, jak 

již bylo zmíněno v úvodu, kolísání hodnot tohoto ukazatele, kdy v roce 2011 hodnota 

klesla o 2,69 oproti roku 2009. Pohledávky se tedy otočí 4 krát. Pokles ukazatele byl 

zapříčiněn poklesem tržeb o 501 041 tisíc korun a zároveň nepatrným růstem pohledávek 

o 92 120 tisíc korun. Společnost by se měla snažit zvyšovat rychlost obratu pohledávek, 

jelikož hodnot, kterých nabývá, jsou nízké.  

 Obrat pohledávek u společnosti Metrostav vykazoval v roce 2008 hodnoty 3,61 

a v následujících dvou letech měl rostoucí tendenci, kdy se navýšil o 0,66 na hodnotu 4,27 

v roce 2010. Tento nepatrný nárůst byl důsledkem poklesu tržeb o 1 538 943 tisíc korun 

doprovázený poklesem pohledávek o 1 331 936 tisíc korun. Pohledávky se tedy v roce 

2010 otočily 4 krát. V následujícím roce hodnota klesla o 1,02 na hodnotu 3,25, z důvodu 

nárůstu pohledávek o 1 638 627 tisíc korun. Největší podíl na této změně měl pokles tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb o 871 277 tisíc korun oproti roku 2010. V průměru se 

pohledávky společnosti Metrostav otočí 4 krát.  
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 Doba obratu pohledávek stanoví průměrnou dobu trvání prodeje formou 

obchodního úvěru až po přijetí peněz, a to ve dnech. V literatuře se uvádí hodnota okolo 

14 za výbornou a hodnota nad 70 za nepříliš uspokojivou. V podmínkách České republiky 

je doba obratu pohybující se kolem 60 dní obvyklá.  

Doba obratu pohledávek je zaokrouhlena na celé dny. Doba obratu pohledávek 

společnosti M – SILNICE se pohybuje v rozmezí 53 až 90 dnů. Průměrná hodnota tohoto 

ukazatele je 72, což znamená, že společnost čeká na zaplacení odběratelů v průměru 

72 dnů. Trend ukazatele doby obratu pohledávek by měl být klesající, což společnost M – 

SILNICE nesplňuje. Tato skutečnost značí špatnou platební kázeň podniku. Ne příliš 

příznivých hodnot nabývá společnost v letech 2009 a 2011, a to 90 a 86 dní. Příčinou 

tohoto nárůstu byl především navýšení pohledávek z obchodních vztahů.  

Hodnot doporučených pro ukazatele doby obratu pohledávek společnost Metrostav 

nedosahuje v ani jednom ze sledovaných let. Doba obratu pohledávek by měla mít klesající 

trend, což společnost splňovala i přes vysoké hodnoty v letech 2008 až 2010, kdy ze 

100 dnů klesl ukazatel na 84 dny v roce 2010. Důvodem snížení hodnoty bylo především 

snížení pohledávek z obchodních vztahů o 1 331 936 tisíc korun. V roce 2011 se doba 

obratu pohledávek zvýšila o 27 dní, jelikož se opět navýšily pohledávky a to o 

1 638 627 tisíc korun. Společnost Metrostav by se měla zaměřit na snížení doby obratu 

pohledávek, jelikož hodnota nad 70 dní obecně považujeme za znepokojivou, čemuž 

přispívá také fakt, že tento ukazatel má v posledním analyzovaném roce vzrůstající 

tendenci, z čehož vyplývá značné zhoršení platební morálky ze strany odběratelů. 

Ukazatel obratu závazků nám vyjadřuje, kolik obrátek za rok firma uskutečnila. 

Ukazatel v případě společnosti M – SILNICE má kolísavý průběh a pohybuje v mezích od 

3,36 do 6,01. Vypočtené hodnoty kolísají taktéž u společnosti Metrostav a to v rozmezí 

2,28 až 3,11. V průměru má tedy společnost M – SILNICE 4,7 a společnost Metrostav 

2,7 obrátek za rok.  

Pomocí ukazatele doby obratu závazků získává podnik přehled o tom, jak rychle 

se mu daří splácet své závazky. Optimální hodnota doby obratu závazků se považuje do 

maximálně 100 dnů. Ukazatele doby obratu závazků jsem zaokrouhlila na celé dny.  

  Doba obratu závazků udává, jak dlouho trvá firmě úhrada faktur svým 

dodavatelům. Společnosti M – SILNCE trvá úhrada 60 až 107 dní, zatímco společnost 
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Metrostav zaplatí faktury během 116 až 158 dny. Aby bylo zajištěno bezproblémové 

a plynulé financování, měl by ukazatel dosahovat hodnot vyšších, než je doba obratu 

pohledávek, což jak vidíme z níže uvedeného grafu, obě společnosti splňují. Přesto by se 

však měla hlavně společnosti, především společnost Metrostav zaměřit na snižování doby 

obratu pohledávek a to například pomocí snižování doby splatností vydaných faktur. 

Vysoká doba splatnosti pohledávek zvyšuje riziko výskytu platební neschopnosti podniku.  

 

Graf 1: Vývoj ukazatele aktivity 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4 Zadluženost 

 Ukazatel zadluženosti nám vyjadřuje fakt, že firma využívá k financování svých 

činností a aktiv cizí zdroje. Tato skutečnost ovlivňuje jednak rentabilitu kapitálu akcionářů, 

tak také riziko, jelikož právě na něj se soustřeďuje hlavní zájem akcionářů.  
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Tabulka 7: Výsledné hodnoty ukazatele zadluženosti 

  
M - SILNICE a. s. Metrostav a. s. 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Dlouhodobá zadluženost 0,06 0,05 0,08 0,04 0,13 0,11 0,10 0,09 

Míra samofinancování 0,54 0,53 0,64 0,69 0,30 0,32 0,29 0,37 

Úrokové krytí 18,01 27,91 36,86 22,18 478,84 177,04 34,53 642,67 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ukazatel dlouhodobé zadluženosti charakterizuje finanční úroveň společnosti. 

Pomocí něj dokážeme určit míru krytí firemního majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou 

pro věřitele, především pro banku, rizikem.  

Z vypočtených hodnot zadluženosti společnosti M – SILNICE jsme určili, že 

společnost je zadlužena mezi 4 až 8%. Metrostav dosahuje v případě dlouhodobé 

zadluženosti hodnot 9 až 13%. Tento nepatrný nárůst byl způsoben především snížením 

dlouhodobých závazků provázený růstem celkových aktiv. Dle odborné literatury lze za 

optimální považovat vývoj ukazatele < 25%, což obě analyzované firmy splňují.  

Míra samofinancování je opakem celkové zadluženosti. Pomocí něj dokážeme 

určit, do jaké míry je podnik schopen pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Představuje 

vyjádření samostatnosti firmy a její finanční stability. Doporučuje se, aby hodnota neklesla 

pod 30%. 

Společnost M – SILNICE dosahovala ve sledovaném období hodnot 0,53 do 0,69, 

což jsou vysoké hodnoty, které překračují doporučené rozmezí. Příčinou je zvýšení 

vlastního kapitálu o 330 675 tisíc korun oproti roku 2008, doprovázené zvýšením 

celkových aktiv. Metrostav doporučené hodnoty splňuje pouze v roce 2008 a 2010. Ve 

zbývajících dvou analyzovaných letech hodnotu mírně překračuje. Důvodem byl jak nárůst 

celkových aktiv, tak i růst vlastního kapitálu.   

Úrokové krytí charakterizuje výši zadluženosti pomocí schopnosti podniku splácet 

úroky. Odborná literatura uvádí za dostačující, jsou – li úroky kryty ziskem 3x až 6x. 

Doporučených hodnot ve sledovaném období nenabývá ani jeden podnik. M – SILNICE 

dosahuje hodnot 18,01 až 36,86. Metrostav nabývá extrémně vysokých hodnot. V roce 
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2008 dosahuje hodnoty 478,84, která se v následujícím roce snížila na 177,04, a v roce 

2010 už dosahovala přijatelnější hodnoty 34,53. Tento rapidní pokles měl za následek 

strmý růst nákladových úroků společně s růstem zisku. V roce 2011 ovšem následovalo 

opět extrémní zvýšení hodnoty na 642,67, protože nákladové úroky poklesly o 26 325 tisíc 

korun oproti předchozímu roku 2010. 

4.5 Finanční analýza pomocí Du – Pontova pyramidálního 

rozkladu 

Pyramidální rozklad vychází z názoru, že cílem vrcholového managementu je 

maximalizovat výnos na vlastní kapitál, neboť tento ukazatel je kritériem výhodnosti 

kapitálu investovaného do dané společnosti.  

 

Tabulka 8: Rozklad vrcholového ukazatele 

M - SILNICE a. s. Metrostav a. s. 

Relativní 

změna 

[%] 

2009  2010 2011 2009 2010 2011 

X (ROE) -18,2990 -5,8242 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 

A -18,8755 11,7526 84,4702 64,3184 162,7099 19,0023 

B 0,5764 -17,5769 15,5298 35,6816 -62,7099 80,9977 

C 0,4736 1,3443 33,2881 74,2536 -13,8703 140,5489 

D -18,7726 -7,1685 66,7119 25,7464 113,8703 -40,5489 

E 0,4736 1,3443 33,2881 74,2536 -13,8703 140,5489 

F -18,7726 -7,1685 55,7119 25,7464 113,8703 -40,5489 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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M – SILNICE a. s. 

Změna vrcholového ukazatele společnosti M – SILNICE měl v čase rostoucí vývoj. 

Hodnota ROE činila v roce 2009 -18%, přičemž v následujících sledovaných letech 

vzrostla až na hodnotu 100%. Záporná hodnota může pro společnost znamenat velké 

problémy.  

Změnu vrcholového ukazatele nejvíce ovlivnil ukazatel A, tudíž ukazatel rentability 

aktiv, která u společnosti M – SILNICE dosahovala hodnot – 18%, 12% a 84%. Rostoucí 

jev byl důsledkem růstu celkových aktiv, doprovázený kolísáním hospodářského výsledku. 

Změnu vrcholového ukazatele ovlivňoval kladně ukazatel B, tedy celková aktiva/vlastní 

kapitál, a to od 0,6 do 15%. Tato hodnota byla důvodem zvýšení vlastního kapitálu o 

330 675 tisíc korun a nepatrný růst celkových aktiv o 184 766 tisíc korun. Na ukazatele 

rentability aktiv se největší mírou podílel ukazatel D, tedy podíl tržeb a celkových aktiv, a 

to hodnotou od -18 do 67%. Nárůst byl příčinou zvýšení tržeb o 353 506 tisíc korun a 

celkových aktiv o 256 163 tisíc korun. Výnosové položky byly nejvíce ovlivněny tržbami 

z prodeje vlastních výrobků a služeb a celková aktiva vzrostla z důvodu zvýšení oběžných 

aktiv, převážně zásob, materiálu a výrobků. Na rentabilitě aktiv se podílel taktéž ukazatel 

C, tedy podíl čistého zisku a tržeb, a to hodnotou -33% v roce 2011. Tato vypočtená 

hodnota má naštěstí rostoucí tendenci, která byla zapříčiněna nárůstem zisku a současným 

kolísáním tržeb.  

Metrostav a. s. 

Na změnu vrcholového ukazatele měl vliv také vývoj ukazatele rentability aktiv, 

který měl ve sledovaném období kolísavý jev, kdy z původní hodnoty 64% v roce 2009 

strmě vzrostl na hodnotu 163% v roce 2010 a poté klesl na hodnotu 19%. Pokles v roce 

2011 byl způsoben snížením hospodářského výsledku o 117 122 tisíc korun a zvýšením 

celkových aktiv o 3 707 302 tisíc korun. Dalším ukazatelem, který měl vliv na změnu 

vrcholového ukazatele, byl ukazatel B, tedy poměr celkových aktiv a vlastního kapitálu. 

I zde jsme mohli sledovat kolísavý jev, kdy z původní hodnoty 36% v letech 2009 

následoval pokles na hodnotu -63% v roce 2010, a následný růst na hodnotu 80% v roce 

2011. Záporná hodnota, které společnost Metrostav dosahovala v roce 2010, není dobrým 

signálem, společnost by se měla snažit dosahovat převážně kladných hodnot, aby nedošlo 

ke zhoršení finanční situace. Vliv na tuto skutečnost měl nárůst aktiv o 3 715 051 tisíc 
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korun a současné zvýšení vlastního kapitálu o 970 735 tisíc korun. Na rentabilitu aktiv 

působí negativně ukazatel D, tedy poměr tržeb k celkovým aktivům především v roce 

2011, kdy klesl z původní hodnoty 26% v roce 2009 na – 41% v roce 2011. Důvodem byl 

především pokles tržeb, doprovázený růstem aktiv o 3 715 051 tisíc korun. Celková aktiva 

vzrostla z důvodu zvýšení dlouhodobého a oběžného majetku. Pomocí hodnot vypočtených 

Du – pontovým pyramidovým rozkladem můžeme usuzovat, že lepších výsledků v oblasti 

rentability vlastního kapitálu dosahuje společnost Metrostav a. s. 

4.6 Altmanovo Z - scóre 

 V této části je zaznamenána aplikace Altmanova modelu. Výsledné hodnoty 

můžeme rozčlenit do třech skupin, dle doporučených hodnot, které byly zmíněny 

v teoretické části.  

 

Tabulka 9: Výsledné hodnoty Altmanova Z - scóre 

M - SILNICE a. s. Metrostav a. s. 

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

X1 0,22 0,10 0,25 0,32 0,17 0,20 0,23 0,20 

X2 1,73 1,41 1,67 1,18 1,47 1,39 1,1 1,13 

X3 3,78 3,05 4,7 3,79 2,09 2,15 1,62 1,77 

X4 0,14 0,11 0,13 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 

X5 0,1 0,15 0,24 0,26 0,27 0,28 0,28 0,33 

Z – score 5,04 3,89 5,78 4,94 3,71 3,78 3,23 3,30 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Výsledné hodnoty v letech 2008 až 2011 se vyskytují v pásmu prosperity. 

Společnost M – SILNICE má v analyzovaných letech velmi uspokojivou finanční situaci. 

Jelikož jsou vypočtené hodnoty mnohem vyšší, než hodnota 2,6 můžeme konstatovat, že je 

podnik ve výtečné situaci, kdy nepředpokládáme a neočekáváme bankrot firmy. Podnik se 

tedy nemusí obávat své nynější finanční situace. Společnost Metrostav dosahuje taktéž 
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velmi dobrých hodnot, i když v porovnání je na tom společnost M – SILNICE o poznání 

lépe. Metrostav dosahuje hodnot 3,23 až 3,78, což je velmi dobrý výsledek.  

4.7 Tafflerův model 

 Tafflerův model je obměnou Almanova modelu, přičemž klade větší důraz na 

platební schopnost společnosti. 

 

Tabulka 10: Výsledné hodnoty Tafflerova modelu 

M - SILNICE a. s. Metrostav a. s. 

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

R1 0,35 0,27 0,43 0,31 0,11 0,10 0,08 0,08 

R2 0,90 1,10 1,37 1,54 1,05 1,13 1,12 1,20 

R3 0,31 0,36 0,24 0,22 0,47 0,45 0,48 0,43 

R4 1,73 1,41 1,67 1,18 1,47 1,39 1,10 1,13 

T 3,29 3,14 3,72 3,26 3,10 3,07 2,79 2,84 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 V odborné literatuře je uvedena doporučená hodnota Tafflerovy metody vyšší, než 

0,3. Tuto podmínku splňují obě analyzované společnosti. M – SILNICE se pohybuje 

v rozmezí od 3,14 do 3,72, Metrostav v mezích 2,79 až 3,10, což jsou hodnoty 

mnohonásobně vyšší, než je doporučováno. Oběma podnikům hrozí malé procento 

bankrotu. Na výsledných hodnotách má největší vliv ukazatel R4, tedy poměr mezi tržbami 

a celkovými aktivy. 

4.8 Index IN 95 

 Tento index představuje alternativu k předchozímu modelu, který indikuje finanční 

riziko v podmínkách českých firem. 
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Tabulka 11: Výsledné hodnoty Indexu IN95 

  

  

IN 95 

M – SILNICE a. s. Metrostav a. s. 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

4,6 5,3 6,8 4,9 3,8 3,0 4,7 5,2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Podnikové finanční zdraví je dobré v případě, že vypočtené výsledky dosahují 

hodnot vyšších, než 2. Tento předpoklad splňují obě společnosti v celém sledovaném 

období. Vyšších hodnot dosahuje společnost M – SILNICE, tedy 4,6 až 6,8. Oba podniky 

jsou v dobré finanční situaci. 
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5. VYHODNOCENÍ  

Ve stavebním průmyslu existuje v současné době velký konkurenční boj, a proto se 

podniky snaží zlepšovat své služby, marketingovou strategii a techniky práce, díky kterým 

budou mít před svými konkurenty náskok. Nepostradatelnou součástí fungování podniku je 

zjištění jeho skutečného finančního stavu a srovnání s konkurencí, objevení jeho silných 

a slabých stránek.  

Společnost M – SILNICE a. s. a společnost Metrostav a. s. jsou podniky působící 

převážně v oblasti silničního a mostního stavitelství. Srovnáním určitých důležitých 

ukazatelů mezi těmito dvěma podniky můžeme dojít k závěru, které z analyzovaných 

společností se lépe daří v přímé konkurenci, a která dosahuje lepších hodnot, co se 

finančního stavu týče.  

 

Graf 2: Ukazatelé rentability společnosti M - SILNICE a. s. a Metrostav a. s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výnosnost aktiv nám u společnosti M – SILNICE udává klesající vývoj. 

Rentabilita v analyzovaném období klesla z původních 12% na 7%, což bylo důsledkem 

růstu aktiv. I nepatrný pokles rentability je pro firmu varovným signálem, společnost by se 

měla zaměřit na snižování aktiv, neměla mít zbytečně velké finanční prostředky vázány 
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v zásobách a pohledávkách. Lepších hodnot dosahuje společnost Metrostav, kdy z původní 

hodnoty 5% výnosnost aktiv klesla na 4% v roce 2009 a v následujících letech stagnovala.  

Ukazatel ROE nám udává výnosnost vlastního kapitálu. V případě obou společností 

vidíme pokles ukazatele, a to u společnosti M – SILNICE a. s. klesla rentabilita z 20% na 

10%, u společnosti Metrostav byl pokles z hodnoty 17% na 10%. V posledním 

analyzovaném roce, v roce 2011 tedy připadlo u obou společností na jednu korunu 

investovaného kapitálu 20 Kč zisku. U rentability obecně platí, že čím vyšších hodnot 

dosahuje, tím lépe. Důvodem poklesu ROE byl rapidní nárůst vlastního kapitálu.  

Co se týče rentability tržeb, M – SILNICE měla v roce 2008 rostoucí tendenci, kdy 

v roce 2007 připadalo na 1 korunu tržeb 7% zisku. Společnost Metrostav vykazovala 

v prvních dvou sledovaných letech klesající tendenci z původních 4 na 3%. V letech 2010 

a 2011 rentabilita tržeb u obou analyzovaných podniků stagnovala. Lepších hodnot, co se 

týče rentability tržeb, dosahovala společnost M – SILNICE a. s., kde je alespoň v prvních 

letech zaznamenán růst ukazatele. Důvodem bylo výrazné snížení zisku společnosti 

Metrostav. 

 Ukazatele rentability mají u obou společností výrazně klesající tendenci, což je 

obecně špatný signál. Obě společnosti mají obdobný problém – velký objem peněžních 

prostředků vázaných v oběžných aktivech, převážně v zásobách, které by se měly snažit 

snižovat, tím samozřejmě sníží také náklady na skladování, energii, a ostatní provozní 

náklady. Pro podnik obecně je dobré, pokud dodržuje pravidlo, že výnosnost vlastního 

kapitálu má být vyšší, než výnosnost aktiv, což obě společnosti dodržují. Není pro ně tedy 

využívání cizích zdrojů nikterak ohrožující. Ekonomická krize se měla velký vliv také na 

stavební zakázky, takže snížený zájem odběratelů a výrazný pokles tržeb na sebe 

nenechaly dlouho čekat. Metrostavu činily problémy především odpisy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, které se výrazně zvýšily a rovněž razantní nárůst 

osobních nákladů, které by se naopak měli snažit snižovat.  

Co se týče likvidity, oba podniky dosahují uspokojujících hodnot. Pro běžnou 

likviditu se uvádí hodnota 1,5 jako akceptovatelná, což splňuje jak M – SILNICE tak 

Metrostav. 
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Graf 3: Vývoj ukazatele likvidity společností M – SILNICE a. s. a Metrostav a. s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Metrostav také dosahuje velmi dobrých hodnot v případě ukazatele celkové 

likvidity, kde společnost M – SILNICE mírně pokulhává. V prvních dvou letech 

společnost dosahuje nízkých hodnot, které signalizují platební neschopnost, avšak v letech 

2010 až 2011 společnost vykazuje růst ukazatele, který byl způsoben snížením 

krátkodobých závazků společností doprovázeným snížením oběžných aktiv. Pouze 

v případě okamžité likvidity jsme zaznamenali problémy. Obě společnosti vykazovaly 

velmi nízké hodnoty, které nedosahovaly ani hodnot doporučených pro tohoto ukazatele. 

Na vině byla především enormní nárůst krátkodobých zdrojů, doplněný o zvýšení 

krátkodobého finančního majetku.  

Co se týče ukazatelů aktivity, dobrým signálem je to, že doba obratu pohledávek 

dosahuje nižších hodnot, než je doba obratu závazků. Každopádně by ukazatel doby obratu 

pohledávek měl mít klesající tendenci, což společnost M – SILNICE splňuje pouze v roce 

2009 a společnost Metrostav pouze v letech 2009 a 2010. Důvodem byl pokles pohledávek 

společnosti Metrostav doprovázený kolísáním výnosů, především však tržeb za prodané 

zboží.  
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Graf 4: Vývoj ukazatele aktivity – doby obratu závazků a doby obratu pohledávek společností M – SILNICE 

a. s. a Metrostav a. s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Lepších hodnot v případě ukazatele aktivity dosahuje společnost Metrostav a. s. 

Poměrové ukazatelé, analyzující zadluženost, dopadly u obou společností velmi 

dobře.  Velmi dobrých hodnot nabývá především společnost Metrostav, u níž zadluženost 

klesá z hodnoty 13% do 9%. Vývoj zadluženosti u společnosti M – SILNICE má kolísavý 

jev, v průměru se její hodnota pohybuje okolo 6%. Obě společnosti mají zadluženost 

menší, než 25%, což odborná literatura uvádí jako doporučenou hodnotu.  

Míra samofinancování ovšem už tak příznivých hodnot nenabývá. Za optimální se 

považuje hodnota do 30%. Tuto podmínku splňuje pouze Metrostav a to ve všech 

sledovaných letech krom roku 2011, kdy hodnota mírně vzrostla na 37%. M – silnice 

v letech 2008 až 2011 doporučenou hodnotu překračovala dvojnásobně. Důvodem bylo 

výrazné zvýšení jak celkových aktiv, tak také vlastního kapitálu. Společnost udržuje 

značné množství peněžních prostředků především v pohledávkách a krátkodobých 

finančních zdrojích.  

Lepších hodnot, co se zadluženosti týče, dosahuje Metrostav, který je pro věřitele 

zajímavou, finančně stabilní společností, s prakticky minimálním zadlužením.  
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Graf 5: Ukazatele dlouhodobé zadluženosti a míry samofinancování společností M – SILNICE a. s. a 

Metrostav a. s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro zjištění skutečného finančního stavu jsme aplikovali rovněž analýzu soustav 

ukazatelů, kdy jsme pomocí Altmanova modelu určili, že oba podniky jsou na tom velmi 

dobře. Ani jeden z analyzovaných podniků se nenachází v šedé zóně, jejich Z – scóre je 

vyšší, než 2,99.  
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Graf 5: Vypočtené hodnoty Altmanova Z – scóre 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Metrostav dosahuje hodnot od 3,23 do 3,78, M – SILNICE 3,89 až 5,78. Tento 

ukazatel nám tedy říká, že podnikům hrozí malá pravděpodobnost bankrotu. Lepších 

hodnot ovšem dosahuje společnost M – SILNICE a. s. 

Taktéž analýza pomocí Tafflerova modelu přinesla dobré výsledky u obou 

společností, podle nichž nehrozí firmám bankrot.   

Doporučila bych společnosti Metrostav zaměřit se na snižování doby obratu 

pohledávek, které se pohybují v rozmezí – dnů. Pakliže by společnost tyto vysoké hodnoty 

udržovala i v budoucnu, mohla by se dostat do platební neschopnosti. Vedení společnosti 

by se mělo také zaměřit na úsporu nákladů. Bylo by dobré blíže prozkoumat dílčí složky a 

analyzovat, které náklady by společnost mohla snížit, např. osobní náklady a ostatní 

provozní náklady, viz příloha VZZ. 

Jak společnost M – SILNICE, tak společnost Metrostav mají stejný problém, a to 

jsou nízké hodnoty rentability, které mají navíc klesající trend, což je pro firmu obecně 

špatně.  

Dále by se obě analyzované společnosti měly zaměřit na zvýšení ukazatele 

okamžité likvidity, kdy Metrostav nabývá v roce 2009 hodnoty pouze 0,15 a druhá 

společnost, M – SILNICE dosahuje v letech 2008 a 2009 hodnot nižších, než 0,20, což 
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jsou hodnoty velmi nízké, které by mohly vést ke zhoršení platební morálky a platební 

neschopnosti. Především pak u společnosti M – SILNICE a. s. jsou tyto nízké hodnoty 

způsobeny nízkou výši krátkodobého finančního majetku. Podnik by se měl snažit zvýšit 

hotovost na bankovních účtech a rovněž zajistit větší objem vysoce likvidního majetku.  

Obě společnosti využívají k financování své činnosti převážně vlastní zdroje, z toho 

důvodu je jejich zadluženost minimální. 

Bankrotní modely, které jsem taktéž použila ke zhodnocení finančního zdraví obou 

podniků, nám dávají dobré vyhlídky do budoucna. Oba podniky vykazují hodnoty výrazně 

překračující doporučené meze, riziko bankrotu se snižuje, což je zajisté dobrou zprávou 

nejen pro majitele, ale především pro dodavatelské subjekty.  
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6. ZÁVĚR 

 Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit efektivitu a finanční zdraví společnosti 

M – SILNICE a. s. a společnosti Metrostav a.s. pomocí metod finanční analýzy. Tyto 

podniky byly zvolené z důvodu návaznosti na mou bakalářskou práci, kdy došlo k širšímu 

zhodnocení finančního zdraví s použitím finanční analýzy pomocí Du – Pontova 

pyramidálního rozkladu a analýzy pomocí bankrotních modelů. Finanční analýza podniků 

M – SILNICE a.s. a Metrostav a. s. byla provedena v letech 2008 až 2011, a k vypracování 

analýzy byly použity výkazy zisku a ztráty a rozvahy obou podniků letech 2008 až 2011. 

 Diplomová práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretickou část jsem 

věnovala výchozím teoretickým otázkám a na ní navazující praktická část se skládá 

z charakteristiky vybraných podniků, následné aplikaci finančních ukazatelů, Du – Pontova 

pyramidálního rozkladu a bankrotních modelů a posléze je uvedeno vyhodnocení 

aplikovaných analýz. Po vypočtení vybraných ukazatelů jsem navrhla doporučení, kterým 

by oba podniky měly věnovat zvýšenou pozornost při zlepšování svého finančního stavu 

a zvyšování dosažených hodnot.  

Hlavní body, které jsem doporučila ke zlepšení, jsou v případě obou společností 

nízké hodnoty rentability a její klesající trend a zvýšení hodnot okamžité likvidity. 

Nejúspěšnějším rokem v hodnoceném období byl pro společnost Metrostav rok 2009. 

Dosahovala vysokých tržeb, nízké hodnoty dlouhodobých závazků a nízké zadluženosti. 

Společnost by se ovšem měla zaměřit na snižování doby obratu pohledávek a to například 

pomocí snižování doby splatností vydaných faktur. Společnost M – SILNICE a. s. 

dosahovala nejlepších hodnot v roce 2010. 

 Domnívám se, že v této práci jsem provedla přínosnou finanční analýzu obou 

stavebních podniků a tím byly dosaženy cíle stanovené na počátku této práce, kterými bylo 

provézt kompletní zhodnocení finančního zdraví podniků M – SILNICE a. s. a Metrostav 

a.s. 
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