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Anotace

V mé bakalářské práci se zaměřuji na finanční analýzu společnosti Stamont-

pozemní stavitelství, s. r. o. ve sledovaném období 2009-2011. Finanční analýzu jsem 

provedla pomocí poměrových ukazatelů a to likvidity, rentability a finanční stability. 

První část práce se zabývá charakteristikou společnosti, teoretickými východisky a 

teoretickými pojmy. 

Ve druhé části se zabývám pouze praktickým řešením. Jsou zde vypočtené hodnoty 

vybraných poměrových ukazatelů. Výsledky jsou vyneseny do grafů a dále jsem 

interpretovala tyto zjištěné údaje. 

Klíčová slova: finanční analýza, finanční stabilita, likvidita, rentabilita, zdroje finanční 

analýzy, uživatelé finanční analýzy.

Summary

In my bachelor work I focus on financial analysis of the company Stamont- pozemní 

stavitelství, Ltd. in the period 2009-2011. I conducted a financial analysis using ratios 

indicator like liquidity, profitability and financial stability. The first part deals with the 

characteristics of the company, theoretical base and theoretical concepts.

The second part deals with the only practical solution. Here are calculated the individual 

ratio indicator. The results are plotted to the graph and I interpreted these findings 

thereafter.

Key words: financial analysis, financial stability, liquidity, profitability analysis, financial 

resources, users of financial analysis.
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1. ÚVOD

Finanční analýza hodnotí finanční zdraví firmy. Tato činnost naplňuje každodenní 

práci nejen řídících pracovníků firem, jejichž cílem je, aby jejich firma prosperovala, aby 

měla dobré jméno nejen mezi odběrateli, dodavateli, ale i mezi jinými externími subjekty. 

Smyslem finanční analýzy je vyhodnotit finanční situaci ve společnosti, což byl také můj 

cíl. Na základě finanční analýzy může podnik přijmout různá opatření do budoucna. Je to 

tedy hodnocení minulosti, současnosti a budoucí hospodaření podniku. 

V následující práci provedu a zhodnotím finanční analýzu společnosti Stamont-

pozemní stavitelství, s. r. o. v období let 2009-2011. 

Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do šesti kapitol, kde hned po úvodu představuji 

firmu Stamont- pozemní stavitelství, s. r. o. Uvedu ji nejen charakteristikou společnosti, 

ale také historií a současnosti, profilem společnosti a předmětem podnikání.

Obsahem mé druhé kapitoly jsou teoretická východiska řešeného problému, tedy 

finanční analýzy. Jsou zde vysvětleny teoretické pojmy, zdroje finanční analýzy a její 

uživatelé a následně se zde věnuji tématice vybraných metod pro výpočet finanční analýzy. 

Po této teoretické kapitole následuje praktická část mé práce, kde jsem použila vybrané 

poměrové ukazatele finanční analýzy. Zaměřila jsem se na nejdůležitější ukazatele jako je 

stabilita podniku, likvidita a rentabilita. Tyto ukazatele jsem aplikovala na společnost 

Stamont- pozemní stavitelství, s. r. o. Číselné údaje pro výpočet všech vybraných 

poměrových ukazatelů jsem čerpala z interních zdrojů, tedy z výročních zpráv a účetních 

výkazů vybrané společnosti. Výsledky hodnot jednotlivých ukazatelů za sledované období 

2009-2011 jsem zpracovala do tabulek. 

V páté kapitole se zabývám vyhodnocením. Vypracovala jsem zde grafické znázornění

konkrétních hodnot vybraných ukazatelů a následně interpretovala výsledky. Toto 

rozebrání vytvořilo celkový pohled na finanční analýzu podniku. 

Šestou a zároveň závěrečnou kapitolu věnuji celkovému zhodnocení mé bakalářské 

práce. 
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Společnost Stamont

specializuje na provádění staveb a prací v oblasti pozemního stavitelství. Podniká 

především v regionu Moravskoslezského kraje a Ostravska. Počtem pracovníků i objemem 

a sortimentem výroby se řadí do kategorie středně velkých průmyslových podniků. Firma 

disponuje přiměřenou výrobní základnou technického vybavení

parku i lidských zdrojů se zkušeností, dobrou úrovní profesní zdatnosti a

způsobilosti. Společnost n

objemech. [7]

           Obrázek č. 1: Logo firmy

2.1. Profil firmy

Název společnosti:

Sídlo společnosti:

Ředitel společnosti:

IČO:

Základní kapitál společno

Počet zaměstnanců: 
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CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Společnost Stamont-pozemní stavitelství, s. r. o. je stavební firmou, která se 

na provádění staveb a prací v oblasti pozemního stavitelství. Podniká 

v regionu Moravskoslezského kraje a Ostravska. Počtem pracovníků i objemem 

a sortimentem výroby se řadí do kategorie středně velkých průmyslových podniků. Firma 

e přiměřenou výrobní základnou technického vybavení včetně vlastního strojního 

i lidských zdrojů se zkušeností, dobrou úrovní profesní zdatnosti a

polečnost nabízí a provádí široký sortiment produktů o různých finančních 

Logo firmy            Zdroj: Stamont

STAMONT- POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.

Mostárenská 1140/48, 706 02 Ostrava-

Mgr. Jaromír Janečka

64617874

Základní kapitál společnosti: 22 077 000 Kč

175. [7]
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ví, s. r. o. je stavební firmou, která se 

na provádění staveb a prací v oblasti pozemního stavitelství. Podniká 

v regionu Moravskoslezského kraje a Ostravska. Počtem pracovníků i objemem 

a sortimentem výroby se řadí do kategorie středně velkých průmyslových podniků. Firma 

včetně vlastního strojního 

i lidských zdrojů se zkušeností, dobrou úrovní profesní zdatnosti a ověřené odborné 

abízí a provádí široký sortiment produktů o různých finančních 

Stamont-ps.cz[10]

STAVITELSTVÍ s. r. o.

Vítkovice
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2.2. Historie a současnost společnosti

Historie STAMONTU je téměř neuvěřitelná a pravděpodobně nemá nikde u nás 

obdobu. Její začátek sahá hluboko do předminulého století a je spojen se založením a 

výstavbou fenoménu zvaného VÍTKOVICE (1828). 

Za jedno a třičtvrtě století trvání společnost pochopitelně měnila své názvy, ale i 

předměty podnikání a počty pracovníků, přesně podle potřeby rozvoje hutnictví a 

strojírenství na Ostravsku.

Baubureau, Ústřední stavební dílny, Stavební oddělení, Stavební a montážní provoz 

či Stamont - všechny tyto názvy se vystřídaly během mnoha desetiletí na vývěsních štítech

této stavební firmy. 

K 1. 1. 1996 byla založena obchodní společnost VÍTKOVICE – STAMONT, spol. 

s r.o., která se jako dceřiná společnost vyčlenila z „velkých“ VÍTKOVIC. V roce 2006 

odchází společnost z vítkovického holdingu a pod názvem STAMONT – POZEMNÍ 

STAVITELSTVÍ s.r.o. začíná novou samostatnou éru svého působení.

STAMONT, jeho řemeslníci a technici, celé generace stavbařů, byly vždy u všech 

velkých stavebních počinů nejen v těžkém průmyslu, ale i u významných staveb 

občanských a sociálních pro celý Ostravský region. 

Nyní STAMONT usiluje o to, aby tomu tak bylo i do budoucna. [8]

2.3. Předmět podnikání

• Průmyslové a inženýrské stavby

• Výstavba bytových domů

• Stavební údržba průmyslových a výrobních zařízení

• Ocelové konstrukce a železobetonové konstrukce

• Práce stolařské a bednářské

• Zděné konstrukce

• Zateplování budov
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• Protipožární obklady

• Práce topenářské a klempířské 

• Práce pokrývačské a tesařské

• Práce lešenářské [9]

2.4. Organizační schéma společnosti

Obrázek č. 2: Organizační schéma společnosti

Finanční úsek

Žaneta Šímová: Finanční analýza vybrané společnosti

Práce topenářské a klempířské 

Práce pokrývačské a tesařské

. Organizační schéma společnosti

Organizační schéma společnosti Zdroj: V

Ředitel 
společnosti

Technický úsek Obchodní úsek

Systémy řízení a 
organizace

Sekretariát
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Zdroj: Vlastní zpracování

Výrobní úsek
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato část je zaměřena na teoretické vymezení pojmů finanční analýzy, které 

vysvětlují jak hodnotit finanční zdraví podniku.

3.1. Charakteristika finanční analýzy

V současnosti se neustále mění ekonomické prostředí a právě spolu s těmito 

změnami dochází ke změnám také ve firmách, které jsou součástí tohoto prostředí. 

V dnešní době se úspěšná firma při svém hospodaření bez rozboru finanční situace firmy 

již neobejde. Finanční analýza představuje uspořádaný rozbor získaných dat, které jsou 

obsaženy zejména v účetních výkazech, v nichž jsou zahrnuty hodnocení firemní 

minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. [4]

Každé finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, na jejíchž 

výsledcích je vytvořeno majetkové řízení i finanční struktura podniku, investiční a cenová 

politika, řízení zásob atd. Hlavním úkolem finanční analýzy je zhodnotit a poskytovat 

informace o finančním zdraví podniku. Účelem této analýzy je vyjádřit komplexně 

finanční situaci podniku. Finanční analýzu coby součást řízení podniku provádí finanční 

manažeři a často celé vrcholové vedení podniku. [4, 3, 5, 6]

Tuto analýzu můžeme nazvat interní analýzou. Vychází například i z údajů 

interních, které nejsou běžně dostupné (údaje z finančního a manažerského účetnictví, 

vnitropodnikové evidence, kalkulací). Zaměřuje se na srovnávání skutečnosti s plánem, se 

skutečností minulých období a na stanovení trendů vývoje, srovnávání s podniky téhož 

odvětví a konkurenčními podniky nebo na srovnávání skutečnosti se standardními 

hodnotami.

Externí analýza podniku se realizuje zvnějšku – bankami, investory, obchodními 

partnery (dodavateli, odběrateli), zaměstnanci (odbory), státem (jeho finančními 

institucemi, orgány státní správy) a konkurenčními podniky. Zdrojem údajů jsou běžně 

dostupné údaje, které poskytují finanční výkazy, jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

přílohy (ty tvoří tzv. účetní závěrku), výkaz o cash flow, výroční zpráva a výroky auditora. 

[5]
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3.2. Zdroje finanční analýzy

Značnou většinu údajů pro potřeby finanční analýzy umožňuje finanční účetnictví. 

Účetnictví prostřednictvím základních finančních výkazů poskytuje data a informace pro 

finanční rozhodování. Finanční účetní výkazy zachycují změny podnikových financí a 

majetku ve všech jejich formách a ve všech fázích podnikové činnosti.  Jsou rozhodující 

složkou účetní závěrky, kterou tvoří:

 rozvaha

 výkaz zisku a ztráty

 příloha

Rozvaha představuje jednotlivé položky aktiv a pasiv. Dále zachycuje stav majetku 

v podniku a zdrojů jeho krytí k určitému datu, většinou k poslednímu dni účetního období, 

vyjádřené v peněžních prostředcích. Jednotlivé položky se uvádějí ve stanoveném pořadí. 

Strana aktiva (A) obsahuje konkrétní formy majetku, které podnik používá pro svou 

činnost. [2, 3]

V rozvaze se aktiva člení podle stupně likvidnosti jednotlivých položek. Z tohoto hlediska 

se rozlišují aktiva na krátkodobá (oběžná) a dlouhodobá (stálá). U krátkodobých aktiv 

můžeme předpokládat, že se ve výrobním procesu spotřebovávají najednou, popř. že 

přeměnitelnost na peněžní prostředky je do jednoho roku. Řadíme zde například: zásoby, 

krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky nebo krátkodobé pohledávky se lhůtou 

splatnosti do 1 roku. 

Mezi dlouhodobá aktiva se zahrnují: hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek nebo 

finanční investice. Doba přeměny těchto aktiv na peněžní prostředky je delší než 1 rok. 

Během doby životností se nespotřebovávají najednou. Z toho vyplývá, že se postupně 

opotřebovávají. [3]

Strana pasiva (P) nám ukazuje, jakým způsobem je majetek podniku (aktiva) financován. 

Zde se za zásadní kritérium pro členění považuje vlastnictví. Podle toho rozlišujeme zdroje 

na vlastní a cizí (vlastní kapitál a cizí zdroje).

V členění rozlišujeme dále pasiva podle jejich původu (externí a interní zdroje) nebo 

závazkového charakteru:
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 vlastní pasiva, resp. vlastní kapitál

 cizí pasiva, resp. cizí zdroje (mají závazkový charakter buď vůči ostatním 

subjektům, či ve vztahu k zúčtování vytvořených zdrojů do výnosů). 

Dále zde respektuje také časové hledisko a lze je rozdělit do:

 krátkodobých pasiv (závazky s dobou splatnosti do jednoho roku) 

 dlouhodobých pasiv (závazky s dobou splatnosti nad jeden rok a ta pasiva, která 

nemají závazkový charakter v současnosti – např. rezervy). 

Výkaz zisků a ztrát nám říká, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se podílely na 

tvorbě výsledku hospodaření běžného období (ten je pak v rozvaze zobrazen jako jediný 

údaj). Slouží podniku pro posouzení zhodnocovat vložený kapitál. Ačkoliv se rozvaha 

považuje za páteř účetnictví, ve výročních zprávách účetních výkazů je větší významnost 

přisuzována právě výkazu zisků a ztrát než rozvaze. Z ekonomických ukazatelů má 

výsledek hospodaření, resp. zisk nebo ztráta jednoznačné prvenství.

Příloha k účetním výkazům se stala neoddělitelnou součástí účetní závěrky. Zahrnuje

takové informace, které v rozvaze a výkazu zisků a ztrát nenalezneme. Příloha pomáhá

k objasnění skutečností, které jsou významné z hlediska externích uživatelů účetní 

závěrky. Ti si mohou vytvořit správný úsudek o finanční situaci a výsledcích hospodaření 

podniku a provést tak srovnání s minulostí a odhadnout možný budoucí vývoj.

Podnik může sice vykazovat vysoké tržby a zisk v účetnictví, ale jeho peněžní příjmy a 

stav peněžních prostředků může být naopak nízký. Mohl by to být právě důsledek 

obsahového a časového nesouladu mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a 

stavem peněžních prostředků. [2]

3.3. Uživatelé finanční analýzy

Informace, které se vztahují na finanční stav podniku jsou důležité pro mnoho 

subjektů přicházejících do kontaktu s daným podnikem. Jedná se především o: 

- investory,

- manažery,

- zákazníky a dodavatele,

- zaměstnance,

- banky a další věřitele.
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Investoři (akcionáři nebo společníci firmy) používají finanční informace o podniku pro 

rozhodování o budoucích investicích. Především se soustředí na míru výnosnosti jimi 

vloženého kapitálu a na míru rizika. Zajímají se také o stabilitu a likviditu podniku, o to, 

zda podnikatelské plány manažerů zajišťují trvání a rozvoj podniku. 

Manažeři využívají informace pro dlouhodobé i výkonné řízení podniku. Informovanost

finanční situace jim umožňuje rozhodovat se správně o získávání finančních zdrojů při 

rozdělování disponibilního zisku, atd. Manažeři mají dále zájem o informace, které se 

vztahují na finanční pozici konkurence, dodavatelů nebo odběratelů. 

Zákazníci se zajímají především o finanční situaci při dlouhodobém vztahu. Zákazníci 

požadují jistotu, že dodavatelský podnik bude schopen vyhovět svým závazkům a že 

nebudou mít potíže s vlastním zajištěním výroby. 

Dodavatelé se zajímají obzvláště o to, zda podnik bude schopen hradit splatné závazky.

Dodavatelům jde také o solventnost a likviditu v daném podniku. 

Zaměstnanci mají zájem na úspěchu a hospodářské stabilitě svého podniku, protože bývají 

často motivování hospodářskými výsledky. Zajímají se také o zaručenost zaměstnání a 

mzdovou, či sociální perspektivu. 

Věřitelé vyžadují mnoho informací o finančním stavu budoucího dlužníka. Potřebují se

správně rozhodnout, zda poskytnou úvěr, za jakých podmínek a v jaké výši. [3]

3.4. Základní metody finanční analýzy

Analýza finančního stavu podniku se v zásadě provádí uplatněním jednotlivých 

analytických metod v oblasti finančních výkazů a ukazatelů. Cílem je zjištění poznatků a 

odvození opatření, které se aplikují v rozhodovacím procesu. Jde o hodnotící postup 

posuzující jak současné a minulé finanční postavení podniku, ale také výsledky činnosti 

podniku, z nichž by bylo možné předpovídat finanční stav podniku v budoucnu.

Finanční stav podniku je jedním ze souhrnných kritérií stupně jeho hospodaření. 

Promítají se do něj výsledky z různých oblastí činnosti podniku. Obecně lze říci, že 

finanční stav je určován vztahem mezi finančními zdroji, potřebami a následným 

vývojem tohoto vztahu.
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Dále je finanční stav podniku určován řadou procesů, s nimiž analytické metody 

pracují pomocí ukazatelů. Ekonomický ukazatel je zpravidla vymezen jako zobrazení 

(odraz) hospodářských procesů a jako číselná charakteristika ekonomické činnosti 

podniku.

Pro finanční analýzu existuje značný počet používaných ukazatelů. Z tohoto 

důvodu jsou různým způsobem také tříděny. Mezi nejdůležitější způsoby členění patři:

- stavové ukazatelé: poskytují údaje o změně objemových ukazatelů (např. peněžních 

prostředků, nákladů), k níž došlo za určitý časové období (např. za účetní období).

- rozdílové ukazatelé: vznikají rozdílem stavových ukazatelů (např. položky aktiv a 

pasiv), které jsou vykazovány k témuž okamžiku. Příkladem je zde ukazatel čistého 

pracovního kapitálu.

- nefinanční ukazatelé: přebírají se ze statistických podnikových výkazů například pro 

oblast průmyslové výroby, spotřeby práce atd. Používají se pro doložení dosažených 

ekonomických výsledků.

- poměrové ukazatelé: vznikají ve formě zlomku podílem dvou ukazatelů, a to 

ukazatelů stejnorodých (např. jednicová cena) pro výpočet procenta změny nebo 

ukazatelů nestejnorodých (např. průměrný stav zásob dané materiálové položky a její 

denní spotřeba pro určení rychlosti obratu zásob). K nestejnorodým se mohou přiřadit i 

ty ukazatele, které při výpočtu poměru používají nefinanční ukazatele (např. produktivita 

práce vypočtena z peněžně vyjádřené hodnoty produkce a průměrného evidenčního stavu 

pracovníků). Zjednodušeně můžeme říci, že poměrový ukazatel se počítá jako poměr jedné 

nebo několika položek z účetních výkazů k jiné položce, případně skupině položek. [1, 4]

Za základní metody finanční analýzy jsou považovány: 

Analýza stavových ukazatelů:

 analýza trendů (horizontální analýza)

 procentní rozbor (vertikální analýza)

Analýza rozdílových a tokových ukazatelů:
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 analýza fondů finančních prostředků

 analýza cash flow

Analýza jednotlivých poměrových ukazatelů:

 analýza finanční stability podniku

 analýza likvidity a platební schopnosti podniku (solventnosti)

 analýza rentability

 analýza ukazatelů aktivity

 analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow 

Analýza soustav ukazatelů:

 Du Pontův pyramidální rozklad. [1]

3.5. Analýza finanční stability podniku

Finanční stabilita podniku se popisuje strukturou zdrojů financování. Společnosti 

ve své činnosti obvykle používají k financování aktiv cizí zdroje, což nám vyjadřuje 

právě tento pojem finanční stabilita podniku (zadluženost). U velkých společností 

nepřichází v potaz, že by veškerá svá aktiva financovaly pouze z vlastního nebo pouze z 

cizího kapitálu. Výsadní použití vlastního kapitálu snižuje celkovou výnosnost 

vloženého kapitálu. Naopak kdyby se použily výhradně cizí zdroje, nastaly by problémy 

s jeho získáváním. Vyplývá tedy, že podstatou této analýzy je hledání optimálního 

vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem. [1, 4]

Podíl vlastních zdrojů na aktivech

Tento ukazatel je jedním z nejčastěji používaných ukazatelů pro hodnocení 

finanční stability. Ukazatel nám udává, do jaké míry je podnik schopen pokrýt své 

hospodářské prostředky vlastními zdroji, to znamená, jak vysoká je jeho finanční 

samostatnost. Úroveň této hodnoty závisí například na oboru podnikání, rentabilitě 

činnosti, podmínkách a dostupnosti úvěru, způsobu odpisováni hmotného investičního 

majetku atd. Změny ukazatele znázorňují použití cizích zdrojů (úvěrů, obligaci apod.) na 

financování obnovy ekonomických prostředků nebo na rozvoji podnikové činnosti.
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���í�	������í�ℎ	�����ů	��	�������ℎ =
������í	�����á�

������	������
∙ 100																											[1]													

Ze vztahu lze okamžitě odvodit podíl cizích zdrojů na celkových aktivech, podíl

vlastních a cizích zdrojů atd.

S vyšším stupněm zadlužení rostou jednak náklady na cizí, tak i na vlastní kapitál, 

protože se zvyšuje finanční riziko podniku. Věřitelé poté mohou vyžadovat například 

vyšší úrok z úvěru. [1]

Podíl stálých aktiv

Čím nižší je podíl stálých aktiv na celkových aktivech, tím pružněji se může podnik 

adaptovat různým stupňům zaměstnanosti v reakci na kolísání poptávky po jeho produkci. 

Nízký podíl stálých aktiv, především u výrobních podniků signalizuje nízkou míru 

investování, a tím pádem i zaostalost a nízkou technickou úroveň hmotného investičního 

majetku. Porovnání hodnot tohoto ukazatele v čase odráží rozdílnou dynamiku vývoje 

jednotlivých skupin majetku podniku.

���í�	��á�ý�ℎ	����� =
��á�á	������

������	������
∙ 100																																																[1]

Úrokové zatížení

Tento ukazatel vyjadřuje, jakou část celkového vytvořeného výsledku odčerpávají 

úroky (neboť i na ně si musí podnik vydělat). Je zde zohledňováno, jak je podnik 

schopen hradit své závazky. Pokud má podnik dlouhodobě nízkou úrokovou zátěž, může 

si dovolit i vyšší podíl cizích zdrojů - existuje totiž velká pravděpodobnost, že by

nemusel fakticky splatit své dluhy, neboť v okamžiku jejich splatnosti bude moci získat 

úvěr na další období. [1]

ú�����é	���íž��í =
placené	úroky

zisk + placené	úroky
∙ 100																																										[1]
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3.6. Analýza likvidity a platební schopnosti podniku (solventnosti)

Likvidita je z hlediska finančního řízení brána jako schopnost jednotlivých aktiv 

podniku přeměnit se na peníze. Zároveň se předpokládá, že takto získané peněžní 

prostředky zaručí solventnost podniku, tedy schopnost úhrady dluhů v okamžiku jejich 

splatnosti. K nejzávažnějším závazkům podniku patří například úhrady daní, výplaty mezd a 

úhrady faktur. Podmínkou solventnosti je, aby podnik měl část svých aktiv ve formě, se 

kterou by mohl platit, tedy ve formě peněz nebo alespoň v podobě pohotově přeměnitelné 

v peníze. Předpokladem solventnosti je tedy likvidita.

Nejlikvidnější jsou samotné peníze v hotovosti nebo na běžných účtech. Naopak 

nejméně likvidní jsou stálá aktiva, proto se v ukazatelích likvidity ani neuvažuji. [1]

Okamžitá likvidita

Ukazatel se nazývá také likviditou l. stupně, cash ratio. Za „pohotové platební 

prostředky“ lze převážně chápat rozvahovou položku „finanční majetek“. „Závazky s 

okamžitou splatností“ se týkají např. dodavatelů nebo úvěrů. Pro okamžitou likviditu 

platí doporučovaná hodnota v rozmezí 0,9-1,1. [1, 4]

����ž��á	��������� =
��ℎ����é	�������í	�����ř����

�á�����	�	����ž����	���������í
																								 [1]

Běžná likvidita

Tento ukazatel je nazýván likviditou 2. stupně, acid test. „Krátkodobé pohledávky“

se mnohdy omezují na pohledávky z obchodního styku. Krátkodobost pohledávek je 

vymezena - stejně jako u závazků časovým horizontem l roku.

Ukazatel vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá oběžná aktiva v určitém okamžiku na hotovost. Čím vyšší je hodnota 

ukazatele, tím je nejvíce pravděpodobné, že si podnik zachová platební schopnost. 

Hodnoty čitatele by měly být k hodnotě jmenovatele v poměru 1:1, případně 1,5:1.

�ěž�á	��������� =
��ℎ����é	�������í	�����ř���� + ��á������é	��ℎ���á���

��á������é	�á�����
			 [1]
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Celková likvidita

Dalším názvem ukazatele je likvidita 3. stupně, current ratio. Tento ukazatel má 

poměrně malou vypovídací schopnost. Důvodem je skutečnost, že oběžná aktiva mohou 

obsahovat značnou část položek s velmi nízkou likviditou (nepřeměnitelnost na peníze), 

např. zásoby zastaralých výrobků, jednoúčelových náhradních dílů nebo zásoby 

prodávaně na obchodní úvěr. Pro celkovou likviditu je stanovena doporučovaná hodnota 

v rozmezí 1,5 – 2,5. [1]

������á	��������� =
��ěž�á	������

��á������é	�á�����
																																																			 [1]

3.7. Analýza rentability

Ukazatelé rentability podniku zachycují schopnost produkovat zisk a zhodnocovat 

tím kapitál vložený do podniku. Jinými slovy lze nazvat rentabilitu také ziskovostí. 

Příslušné vstupní informace získáváme z rozvahy a výkazu zisků a ztráty.

Rentabilita resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje a dosahovat tak zisku použitím investovaného kapitálu. Obecně je 

rentabilita vyjadřována jako poměr zisku a vloženého kapitálu. [2, 1, 4]

Rentabilita úhrnných vložených prostředků (ROA)

Ukazatel je označován také jako ROA (Retům on Assets). Bývá považován za 

rozhodující míru rentability (výnosnosti), protože srovnává zisk s celkovými aktivy, 

které jsou vloženy do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována a zda 

jde o zdroje vlastní nebo cizí.

�����������	úℎ���ý�ℎ	���ž��ý�ℎ	�����ř���ů =
����

������	������
										[1]

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

Ukazatel se označuje jako ROE (Return on Equity) a v podstatě hodnotí výnosnost 

kapitálu, který do podniku vložili jeho akcionáři nebo vlastníci. Pomocí tohoto ukazatele 

mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou 

odpovídající riziku investice. Plní tak úlohu kritéria při rozhodováni o možných 
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variantách investováni volného kapitálu (s ohledem na rizika vdané oblasti podnikání).

Zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu ve firmě nebo také 

pokles úročení cizího kapitálu může znamenat růst tohoto ukazatele. [1]

�����������	������íℎ�	�����á�� =
č���ý	����

������í	�����á�
																																					[1]

Rentabilita tržeb (ROS)

Ukazatel se označuje také jako ROS nebo ziskovost. Charakterizuje úspěšnost 

podniku na trhu. Závisí především nejen na cenách prodávaných výrobků nebo 

poskytovaných služeb, ale také na hospodárnosti podnikové činnosti. Zisk může mít 

podobu zisku před zdaněním nebo zisku čistého. Tento ukazatel nám udává, kolik % 

zisku společnost vyprodukuje z jedné koruny tržeb. [4, 1]

�����������	��ž�� =
����

��ž��
																																																																																		[1]
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4. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

V praktické části jsem použila 3 základní poměrové ukazatelé, mezi které patří: 

stabilita podniku, likvidita a rentabilita a následně jsem je uplatnila na firmu Stamont-

pozemní stavitelství, s. r. o.

4.1. Analýza stability podniku

Tabulka č. 1: Vypočtené hodnoty stability podniku 

Rok

2009 2010 2011

Podíl vlastních zdrojů na aktivech [%] 8,5102 6,9056 8,6750

Podíl stálých aktiv [%] 19,0280 16,8275 21,0334

Úrokové zatížení [%] 46,3534 71,7930 60,1560

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní zpracování 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech

���í�	������í�ℎ	�����ů	��	�������ℎ =
������í	�����á�

������	������
∙ 100	[%]														[1]						

���í�	������í�ℎ	�����ů	��	�������ℎ	(2009) =
22077

259418
∙ 100 = 8,5102	%

���í�	������í�ℎ	�����ů	��	�������ℎ	(2010) =
22077

319696
∙ 100 = 6,9056	%

���í�	������í�ℎ	�����ů	��	�������ℎ	(2011) =
22077

254491
∙ 100 = 8,6750	%

Podíl stálých aktiv 

���í�	��á�ý�ℎ	����� =
��á�á	������

������	������
∙ 100	[%]																			[1]		

���í�	��á�ý�ℎ	�����	(2009) =
49362

259418
∙ 100 = 19,0280	%

���í�	��á�ý�ℎ	�����	(2010) =
�����

������
∙ 100 = 16,8275	%

���í�	��á�ý�ℎ	�����	(2011) =
53528

254491
∙ 100 = 31,0334	%
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Úrokové zatížení

Ukazatel vyjadřuje, jakou část zisku odčerpávají úroky.

ú�����é	���íž��í =
placené	úroky

zisk + placené	úroky
∙ 100	[%]																[1]		

ú�����é	���íž��í	(2009) =
3966

4590 + 3966
∙ 100 = 46,3534	%

ú�����é	���íž��í	(2010) =
3884

1526 + 3884
∙ 100 = 71,7930	%

ú�����é	���íž��í	(2011) =
4783

3168 + 4783
∙ 100 = 60,1560	%

4.2. Analýza likvidity

Tabulka č. 2: Vypočtené hodnoty likvidity v jednotlivých letech

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní zpracování 

Okamžitá likvidita

����ž��á	��������� =
��ℎ����é	�������í	�����ř����

�á�����	�	����ž����	���������í
													 [1]		

����ž��á	���������	(2009) =
4997

122792
= 0,0407

����ž��á	���������	(2010) =
22818

180702
= 0,1263

����ž��á	���������	(2011) =
9798

128047
= 0,0765

Rok

2009 2010 2011

Okamžitá likvidita 0,0407 0,1263 0,0765

Běžná likvidita 1,5005 1,1085 1,4465

Celková likvidit 1,7031 1,4698 1,5686
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Běžná likvidita

�ěž�á	��������� =
��ℎ����é	�������í	�����ř���� + ��á������é	��ℎ���á���

��á������é	�á�����
					[1]	

�ěž�á	���������	(2009) =
4997 + 179252

122792
= 1,5005

�ěž�á	���������	(2010) =
22818 + 177490

180702
= 1,1085

�ěž�á	���������	(2011) =
9798 + 175411

128047
= 1,4464

Celková likvidita

������á	��������� =
��ěž�á	������

��á������é	�á�����
														 [1]	

������á	���������	(2009) =
209126

122792
= 1,7031

������á	���������	(2010) =
265598

180702
= 1,4698

������á	���������	(2011) =
200853

128047
= 1,5686

4.3. Analýza rentability

Tabulka č. 3: Vypočtené hodnoty rentability

Rok

2009 2010 2011

ROA 0,0177 0,0048 0,0124

ROE 0,0916 0,0062 0,0700

ROS 0,0127 0,0045 0,0072

Zdroj: Data z účetní závěrky a vlastní zpracování 

Rentabilita úhrnných vložených prostředků (ROA)

��� =
����

������	������
												[1]	
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���	(2009) =
4590

259418
= 0,0177

���	(2010) =
1526

319696
= 0,0048

���	(2011) =
3168

254491
= 0,0124

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

��� =
č���ý	����

������í	�����á�
														[1]	

���	(2009 =
3843

41974
= 0,0916

���	(2010) =
258

41531
= 0,0062

���	(2011) =
3050

43581
= 0,0700

Rentabilita tržeb (ROS)

��� =
����

��ž��
																											[1]	

���	(2009) =
4590

360949
= 0,0127

���	(2010) =
1526

340023
= 0,0045

���	(2011) =
3168

437678
= 0,0072
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5. VYHODNOCENÍ

5.1. Stabilita podniku

Graf č. 1: Vývoj stability podniku v

Zdroj: Vlastní zpracování

V uvedeném grafu můžeme vidět, jak se vyvíjela stabilita podniku během tří sledovaných 

let. V níže uvedených grafech jsou jednotlivé ukazatelé rozděleny a interpretovány. 
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stability podniku ve sledovaných letech 2009-2011

V uvedeném grafu můžeme vidět, jak se vyvíjela stabilita podniku během tří sledovaných 

níže uvedených grafech jsou jednotlivé ukazatelé rozděleny a interpretovány. 
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V uvedeném grafu můžeme vidět, jak se vyvíjela stabilita podniku během tří sledovaných 

níže uvedených grafech jsou jednotlivé ukazatelé rozděleny a interpretovány. 

Podíl vlastních zdrojů 
na aktivech

Podíl stálých aktiv

Úrokové zatížení
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Graf č. 2: Vývoj ukazatele podílu vlastních zdrojů na aktivech v

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podíl vlastních zdrojů na aktivech

Ukazatel nám udává, do jaké míry je podnik schopen pokrýt své hospodář

vlastními zdroji, to znamená,

vlastních zdrojů na aktivech se drží přibližně na stejné úrovni

změna v tomto vývoji nenastala. Nejnižší hodnotu společnost

sice cizí zdroje nebyly na nejnižší úrovni v

předcházejícímu a následujícímu roku celková aktiva na částku 319

vlastního kapitálu zůstala od roku 2009 do roku 2011 

se pohybuje v rozmezí od 6,91% 
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podílu vlastních zdrojů na aktivech v letech 2009-2011

Podíl vlastních zdrojů na aktivech

udává, do jaké míry je podnik schopen pokrýt své hospodář

vlastními zdroji, to znamená, jak vysoká je jeho finanční samostatnost. (1) 

vlastních zdrojů na aktivech se drží přibližně na stejné úrovni a můžu říct, že žádná výrazná 

tomto vývoji nenastala. Nejnižší hodnotu společnost vykazuje v

sice cizí zdroje nebyly na nejnižší úrovni v mých sledovaných letech, ale zvýšila

předcházejícímu a následujícímu roku celková aktiva na částku 319

vlastního kapitálu zůstala od roku 2009 do roku 2011 stejná, a to 22

rozmezí od 6,91% - 8,68%. 

6,9056

8,6750

2010 2011

Roky

Podíl vlastních zdrojů na aktivech (%)

Podíl vlastních zdrojů na 
aktivech
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udává, do jaké míry je podnik schopen pokrýt své hospodářské prostředky 

nční samostatnost. (1) Ukazatel podílu 

a můžu říct, že žádná výrazná 

vykazuje v roce 2010, kdy 

sledovaných letech, ale zvýšila se oproti 

předcházejícímu a následujícímu roku celková aktiva na částku 319 696 tis. Kč. Výše 

stejná, a to 22 077tis. Kč.  Ukazatel 

(%)

Podíl vlastních zdrojů na 



Žaneta 

2013

Graf č. 3: Vývoj ukazatele podílu stálých aktiv v

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podíl stálých aktiv

Hodnoty tohoto ukazatele by neměly 

Z výpočtu lze odvodit, že nejlepší situace nastala v

21,03%. Všechny sledované roky bych označila za stabilní. Nejnižší hodnota je v

16,83% a poté v roce 2009

investováno obdobně. Např. v

mezi důležité investice může společnost zařadit rekonstrukci a modernizaci objektů v

hodnotě 13 098 tis. Kč. V

v hodnotě 8 671 tis. Kč a dále se rekonstruovalo a modernizovalo v

Kč. V posledním roce 2011 společnost pořídila majetek ve výši 1

významné investice nepořizovala. 
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Vývoj ukazatele podílu stálých aktiv v letech 2009-2011

Hodnoty tohoto ukazatele by neměly být příliš nízké. Naznačovaly by nízkou míru investic. 

výpočtu lze odvodit, že nejlepší situace nastala v roce 2011, kdy byla hodnota nejvyšší, a to 

21,03%. Všechny sledované roky bych označila za stabilní. Nejnižší hodnota je v

roce 2009- 19,03%. Do dlouhodobého hmotného majetku bylo každoročně 

investováno obdobně. Např. v roce 2009 byl pořízen nový majetek v částce 14

mezi důležité investice může společnost zařadit rekonstrukci a modernizaci objektů v

098 tis. Kč. V roce 2010 měly investice mírně klesající tendenci. Majetek se pořídil 

671 tis. Kč a dále se rekonstruovalo a modernizovalo v investiční výši 8

posledním roce 2011 společnost pořídila majetek ve výši 1

e nepořizovala. 
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16,8275

21,0334
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být příliš nízké. Naznačovaly by nízkou míru investic. 

roce 2011, kdy byla hodnota nejvyšší, a to 

21,03%. Všechny sledované roky bych označila za stabilní. Nejnižší hodnota je v roce 2010-

19,03%. Do dlouhodobého hmotného majetku bylo každoročně 

částce 14 686 tis. Kč a 

mezi důležité investice může společnost zařadit rekonstrukci a modernizaci objektů v celkové 

klesající tendenci. Majetek se pořídil 

investiční výši 8 010 tis. 

posledním roce 2011 společnost pořídila majetek ve výši 1 477 tis. Kč a žádné 

Podíl stálých aktiv
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Graf č. 4: Vývoj ukazatele úrokové

Zdroj: Vlastní zpracování 

Úrokové zatížení

Ukazatel ukazuje, jakou část zisku odčerpávají úroky. Pokud by vyšla hodnota rovna 

100%, potom by byl použit celý zisk na zaplacení úroku. Společnost na 

použila bankovní úvěry a proto je tak zatížená. V

bankovní úvěry a výpomoci 77

nákladové úroky činí 3

2009-2011. V tomto roce dosáhla firma také nejnižšího zisku 1

k tak vysokému údaji. Doporučuje se, že tento ukazatel by neměl přesáhnout 40% hranici. 

V případě firmy Stamont

sledovaných let, a proto lze požadovat hodnoty tohoto ukazatele za poměrně vysoké. 

Nejvíce se přiblížil k této hranici rok 2009, kdy úrokové zatížení je na hodnotě 46,35%, čili 

samotné nákladové úroky jsou 3

- 60,16%. I přes tyto poněkud nepříznivé hodnoty má firma postačující zisk nejen k

úroků ale také na ostatní výdaje, které jsou potřebné k

považuji za velmi důležité. 
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Vývoj ukazatele úrokového zatížení v letech 2009-2011

Ukazatel ukazuje, jakou část zisku odčerpávají úroky. Pokud by vyšla hodnota rovna 

100%, potom by byl použit celý zisk na zaplacení úroku. Společnost na 

použila bankovní úvěry a proto je tak zatížená. V průměru za sledované období činí 

bankovní úvěry a výpomoci 77 376 tis. Kč. V roce 2010 je to 71,79% ze zisku, tedy 

884 tis. Kč a zároveň je to nejvyšší vypočtená hodnota

tomto roce dosáhla firma také nejnižšího zisku 1 526 tis. Kč, což přispělo 

tak vysokému údaji. Doporučuje se, že tento ukazatel by neměl přesáhnout 40% hranici. 

případě firmy Stamont- pozemní stavitelství s. r. o. tomu tak není v

sledovaných let, a proto lze požadovat hodnoty tohoto ukazatele za poměrně vysoké. 

této hranici rok 2009, kdy úrokové zatížení je na hodnotě 46,35%, čili 

samotné nákladové úroky jsou 3 966 tis. Kč. V roce 2011 je hodnota t

I přes tyto poněkud nepříznivé hodnoty má firma postačující zisk nejen k

úroků ale také na ostatní výdaje, které jsou potřebné k optimálnímu chodu společnosti, což 

považuji za velmi důležité. 
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Ukazatel ukazuje, jakou část zisku odčerpávají úroky. Pokud by vyšla hodnota rovna 

100%, potom by byl použit celý zisk na zaplacení úroku. Společnost na své investice 

průměru za sledované období činí 

roce 2010 je to 71,79% ze zisku, tedy 

nejvyšší vypočtená hodnota v letech 

526 tis. Kč, což přispělo 

tak vysokému údaji. Doporučuje se, že tento ukazatel by neměl přesáhnout 40% hranici. 

pozemní stavitelství s. r. o. tomu tak není v žádném ze 

sledovaných let, a proto lze požadovat hodnoty tohoto ukazatele za poměrně vysoké. 

této hranici rok 2009, kdy úrokové zatížení je na hodnotě 46,35%, čili 

roce 2011 je hodnota také poměrně vysoká 

I přes tyto poněkud nepříznivé hodnoty má firma postačující zisk nejen k pokrytí 

optimálnímu chodu společnosti, což 

Úrokové zatížení
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5.2. Likvidita

Graf č. 5: Vývoj likvidity podniku ve sledovaných letech 2009

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tohoto grafu můžeme vyčíst, jakých hodnot nabýval ukazatel finanční analýzy likvidita. 

V níže uvedených grafech jsou jednotlivé druhy likvid graficky znázorněny samostatně a 

popsány. 
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Vývoj likvidity podniku ve sledovaných letech 2009-2011

tohoto grafu můžeme vyčíst, jakých hodnot nabýval ukazatel finanční analýzy likvidita. 

níže uvedených grafech jsou jednotlivé druhy likvid graficky znázorněny samostatně a 

2009 2010 2011

Roky

Vývoj likvidity podniku
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tohoto grafu můžeme vyčíst, jakých hodnot nabýval ukazatel finanční analýzy likvidita. 

níže uvedených grafech jsou jednotlivé druhy likvid graficky znázorněny samostatně a 

Okamžitá likvidita

Běžná likvidita

Celková likvidita
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Graf č. 6: Vývoj ukazatele okamžité likvidi

Zdroj: Vlastní zpracování

Okamžitá likvidita

Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,9 

vyčíst, že v ani jednom roce nenabývá doporučených hodnot. Tato likvidita I. stupně nám 

udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky pomocí hotovosti, peněz na bankovních 

účtech či šeky a krátkodobými cennými papíry. V

údaje jsou podobné: 0,1263 a 0,0765. Všechny hodnoty můžu označit za kritické. Je to 

zapříčiněno velkým poklesem krátkodobého finančního majetku, který v

4 997 tis. Kč oproti předešlému roku, kdy tento majetek měl hodnotu 48

v roce 2010, kdy krátkodobý finanční majetek vzrostl na 22

přestože v okamžité likviditě je to nejvyšší hodnota za sledované období. V

finanční majetek opět klesl na 9
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Vývoj ukazatele okamžité likvidity v letech 2009-2011

Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,9 – 1,1. [1] Z

ani jednom roce nenabývá doporučených hodnot. Tato likvidita I. stupně nám 

schopnost zaplatit své krátkodobé závazky pomocí hotovosti, peněz na bankovních 

účtech či šeky a krátkodobými cennými papíry. V roce 2009 je hodnota 0,0407. Následující 

údaje jsou podobné: 0,1263 a 0,0765. Všechny hodnoty můžu označit za kritické. Je to 

příčiněno velkým poklesem krátkodobého finančního majetku, který v

997 tis. Kč oproti předešlému roku, kdy tento majetek měl hodnotu 48

roce 2010, kdy krátkodobý finanční majetek vzrostl na 22 818 tis. Kč to bohuž

okamžité likviditě je to nejvyšší hodnota za sledované období. V

finanční majetek opět klesl na 9 798 tis. Kč.  

0,1263

0,0765
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1,1. [1] Z grafu č. 6 lze 

ani jednom roce nenabývá doporučených hodnot. Tato likvidita I. stupně nám 

schopnost zaplatit své krátkodobé závazky pomocí hotovosti, peněz na bankovních 

roce 2009 je hodnota 0,0407. Následující 

údaje jsou podobné: 0,1263 a 0,0765. Všechny hodnoty můžu označit za kritické. Je to 

příčiněno velkým poklesem krátkodobého finančního majetku, který v roce 2009 činil pouze 

997 tis. Kč oproti předešlému roku, kdy tento majetek měl hodnotu 48 390 tis. Kč. Ani 

818 tis. Kč to bohužel nepomohlo, 

okamžité likviditě je to nejvyšší hodnota za sledované období. V následujícím roku 

Okamžitá likvidita



Žaneta 

2013

Graf č. 7: Vývoj ukazatele běžné likvidity v

Zdroj: Vlastní zpracování 

Běžná likvidita 

Označována jako likvidita II. stupně. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je nejvíce 

pravděpodobné, že si podnik zachová platební schopnost. Hodnoty čitatele by měly být 

k hodnotě jmenovatele v

Vypočtené údaje lze považovat za poměrně stabilní. Za celé tříleté období se hodnoty 

pohybují v doporučeném rozmezí. Nejvyšší likviditu vykazuje rok 2009, kdy činila 1,5005. 

Nejnižší hodnotu můžeme vidět v
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Vývoj ukazatele běžné likvidity v letech 2009-2011

Označována jako likvidita II. stupně. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je nejvíce 

pravděpodobné, že si podnik zachová platební schopnost. Hodnoty čitatele by měly být 

hodnotě jmenovatele v poměru 1:1, případně 1,5:1.(1) 1-1,5

Vypočtené údaje lze považovat za poměrně stabilní. Za celé tříleté období se hodnoty 

doporučeném rozmezí. Nejvyšší likviditu vykazuje rok 2009, kdy činila 1,5005. 

Nejnižší hodnotu můžeme vidět v roce 2010, kdy je 1,1085.  

1,1085
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Označována jako likvidita II. stupně. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je nejvíce 

pravděpodobné, že si podnik zachová platební schopnost. Hodnoty čitatele by měly být 

Vypočtené údaje lze považovat za poměrně stabilní. Za celé tříleté období se hodnoty 

doporučeném rozmezí. Nejvyšší likviditu vykazuje rok 2009, kdy činila 1,5005. 

Běžná likvidita
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Graf č. 8: Vývoj ukazatele celkové likvidity v

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celková likvidita

Doporučená hodnota ukazatele je stanovena v rozmezí 1,5 

Stamont- pozemní stavitelství, s. r. o. pohybuje ve všech sledovaných letech. Nejnižší celková 

likvidita nabývá hodnoty 1,4698 v

hodnotu oběžných aktiv 265

rokům na 180 702 tis. Kč, což je také nejvyšší údaj. V

a v roce 2011 1,5686. V

krátkodobé závazky v průměrné hodnotě 125

1,7031

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

2009

V
yp

o
čt

e
n

é
 h

o
d

n
o

ty

Žaneta Šímová: Finanční analýza vybrané společnosti

Vývoj ukazatele celkové likvidity v letech 2009-2011

Doporučená hodnota ukazatele je stanovena v rozmezí 1,5 – 2,5. [1] V

pozemní stavitelství, s. r. o. pohybuje ve všech sledovaných letech. Nejnižší celková 

likvidita nabývá hodnoty 1,4698 v roce 2010 i přes údaj, že tento rok vykazuje nejvyšší 

hodnotu oběžných aktiv 265 598 tis. Kč, ale krátkodobé závazky narost

702 tis. Kč, což je také nejvyšší údaj. V roce 2009 činí celková likvidita 1,7031 

roce 2011 1,5686. V obou letech byla oběžná aktiva v průměru 204

průměrné hodnotě 125 418,5 tis. Kč 

1,4698

1,5686

2010 2011

Roky

Celková likvidita

Celková likvidita
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2,5. [1] V této skutečnosti se 

pozemní stavitelství, s. r. o. pohybuje ve všech sledovaných letech. Nejnižší celková 

roce 2010 i přes údaj, že tento rok vykazuje nejvyšší 

598 tis. Kč, ale krátkodobé závazky narostly oproti ostatním 

roce 2009 činí celková likvidita 1,7031 

průměru 204 989,5 tis. Kč a 

Celková likvidita
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5.3. Rentabilita

Graf č. 9: Vývoj rentability podniku ve sledovaných letech 2009

Zdroj: Vlastní zpracování

Zde můžeme vidět grafické znázornění vývoje rentability podniku Stamont

stavitelství, s. r. o. V níže uvedených grafech můžeme vidět a posoudit tak samostatně 

vývoj jednotlivých ukazatelů rentability. 

Zmínila bych zde vývoj v

ekonomické krize. Za rok 2009 bylo uzavřeno 321 smluv o dílo, což bylo oproti roku 2008 

v mírném nárůstu. Za rok 2010 bylo uzavřeno 268 smluv o dílo, což je oproti 

předcházejícímu roku 2009 pokles o 9%. V

uzavřeno 311 smluv o dílo, cože je oproti roku 2010 nárůst o 16%. Podle Českého 

statistického úřadu v oblasti stavebnictví se zakázky v
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Vývoj rentability podniku ve sledovaných letech 2009-2011

Zde můžeme vidět grafické znázornění vývoje rentability podniku Stamont

níže uvedených grafech můžeme vidět a posoudit tak samostatně 

vývoj jednotlivých ukazatelů rentability. 

Zmínila bych zde vývoj v počtu zakázek společnosti v jednotlivých letech z

ekonomické krize. Za rok 2009 bylo uzavřeno 321 smluv o dílo, což bylo oproti roku 2008 

mírném nárůstu. Za rok 2010 bylo uzavřeno 268 smluv o dílo, což je oproti 

předcházejícímu roku 2009 pokles o 9%. V posledním sledovaném roce 2011 bylo 

uzavřeno 311 smluv o dílo, cože je oproti roku 2010 nárůst o 16%. Podle Českého 

oblasti stavebnictví se zakázky v tuzemsku vyvíjely takto: 
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Roky

Vývoj rentability podniku
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Zde můžeme vidět grafické znázornění vývoje rentability podniku Stamont- pozemní 

níže uvedených grafech můžeme vidět a posoudit tak samostatně 

jednotlivých letech z důvodu 

ekonomické krize. Za rok 2009 bylo uzavřeno 321 smluv o dílo, což bylo oproti roku 2008 

mírném nárůstu. Za rok 2010 bylo uzavřeno 268 smluv o dílo, což je oproti 

dovaném roce 2011 bylo 

uzavřeno 311 smluv o dílo, cože je oproti roku 2010 nárůst o 16%. Podle Českého 

tuzemsku vyvíjely takto: 

ROA

ROE

ROS
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2009: V tomto roce uzavřely sledované stavební podniky v tuzemsku 33 720 nových 

stavebních zakázek, což představuje meziroční nárůst o 7,3%. Celková hodnota těchto 

zakázek meziročně klesla o 26,4% a činila 183,6 mld. Kč. 

2010: Počet stavebních zakázek v roce 2010 meziročně vzrostl o 15,7%, podniky jich 

v tuzemsku uzavřely 39 121. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 5,4% a 

činila 194,3 mld. Kč. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v roce 2010 

činila 5 mil. Kč a byla meziročně o 8,9% nižší. 

2011: Počet stavebních zakázek v tomto roce meziročně vzrostl o 18,1%, podniky jich 

v tuzemsku uzavřely 44 007. Celková hodnota těchto nově uzavřených zakázek meziročně 

klesla o 12,2% a činila 173 mld. Kč. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky 

v roce 2011 činila 3,7 mil. Kč. [11]
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Graf č. 10: Vývoj ukazatele rentability úhrnných vložených prostředků v

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita úhrnných vložených prostředků (ROA)

Ze zjištěných hodnot můžeme vidět, že ukazatel měl klesající tendenci a od roku 2010 

začíná stoupat. V roce 2010 prudce klesl oproti roku předcházejícímu. Rok 2009 byl pro 

rentabilitu vložených prostředků nejrentabilnější. Oprot

podařilo firmě vytvořit hospodářský výsledek ve výši 4

úspěšný byl rok 2010, kdy zisk značně poklesl na hodnotu pouhých 1

celková aktiva vyrostla na 319
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Vývoj ukazatele rentability úhrnných vložených prostředků v letech 2009

vložených prostředků (ROA)

Ze zjištěných hodnot můžeme vidět, že ukazatel měl klesající tendenci a od roku 2010 

roce 2010 prudce klesl oproti roku předcházejícímu. Rok 2009 byl pro 

rentabilitu vložených prostředků nejrentabilnější. Oproti ostatním sledovaným rokům se 

podařilo firmě vytvořit hospodářský výsledek ve výši 4 590 tis. Kč. Naopak nejméně 

úspěšný byl rok 2010, kdy zisk značně poklesl na hodnotu pouhých 1

celková aktiva vyrostla na 319 696 tis. Kč, což je ve sledovaném období nejvyšší hodnota. 
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letech 2009-2011

Ze zjištěných hodnot můžeme vidět, že ukazatel měl klesající tendenci a od roku 2010 

roce 2010 prudce klesl oproti roku předcházejícímu. Rok 2009 byl pro 

i ostatním sledovaným rokům se 

590 tis. Kč. Naopak nejméně 

úspěšný byl rok 2010, kdy zisk značně poklesl na hodnotu pouhých 1 526 tis. Kč a zároveň 

sledovaném období nejvyšší hodnota. 

ROA
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Graf č. 11: Vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu v

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

Ukazatel rentability vlastního kapitálu má v

ziskovosti je nejvyšší opět v roce 2009, kdy hodnota dosahuje 0,0916. Tato nejvyšší 

hodnota ukazatele je způsobená tím, že čistý zisk v

nejméně rentabilní se projevil rok 2010, 

to razantní pokles oproti předcházejícímu roku a je to způsobeno poklesem tržeb. Od 

tohoto období můžeme vidět mírný nárůst rentability vlastního kapitálu, kdy se hodnota 

zisku přibližuje k 3 100 tis. Kč

v průměru činil 42 362 tis. Kč. 
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Vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu v letech 2009-2011

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

Ukazatel rentability vlastního kapitálu má v tomto případě kolísavý charakter. Míra 

ziskovosti je nejvyšší opět v roce 2009, kdy hodnota dosahuje 0,0916. Tato nejvyšší 

hodnota ukazatele je způsobená tím, že čistý zisk v roce 2009 činil 4

nejméně rentabilní se projevil rok 2010, kdy si firma vytvořila 258 tis. Kč čistého zisku. Je 

to razantní pokles oproti předcházejícímu roku a je to způsobeno poklesem tržeb. Od 

tohoto období můžeme vidět mírný nárůst rentability vlastního kapitálu, kdy se hodnota 

100 tis. Kč. Vlastní kapitál byl ve všech letech téměř shodný a 

362 tis. Kč. 

0,0916

0,0062

0,0700

2010 2011

Roky

ROE

Šímová: Finanční analýza vybrané společnosti

30

omto případě kolísavý charakter. Míra 

ziskovosti je nejvyšší opět v roce 2009, kdy hodnota dosahuje 0,0916. Tato nejvyšší 

roce 2009 činil 4 843 tis. Kč. I zde, za 

kdy si firma vytvořila 258 tis. Kč čistého zisku. Je 

to razantní pokles oproti předcházejícímu roku a je to způsobeno poklesem tržeb. Od 

tohoto období můžeme vidět mírný nárůst rentability vlastního kapitálu, kdy se hodnota 

. Vlastní kapitál byl ve všech letech téměř shodný a 

ROE
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Graf č. 12: Vývoj ukazatele rentability tržeb v

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita tržeb (ROS)

Nejúspěšnější hodnota ukazatele rentability tržeb je v

ovlivňují jak zisk, tak tržby. Nejméně uspokojivý byl zde rok 2010, kdy klesl zisk ze 4

tis. Kč na 1 526 tis. Kč.  Nejvyšších tržeb dosahovala firma v

Kč. Díky tomuto údaji začala rentabilita tržeb stoupat, ač nepatrně. 
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Vývoj ukazatele rentability tržeb v letech 2009-2011

Rentabilita tržeb (ROS)

Nejúspěšnější hodnota ukazatele rentability tržeb je v roce 2009. Výši těchto hodnot 

ovlivňují jak zisk, tak tržby. Nejméně uspokojivý byl zde rok 2010, kdy klesl zisk ze 4

526 tis. Kč.  Nejvyšších tržeb dosahovala firma v roce 2011, a to 

Kč. Díky tomuto údaji začala rentabilita tržeb stoupat, ač nepatrně. 
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roce 2009. Výši těchto hodnot 

ovlivňují jak zisk, tak tržby. Nejméně uspokojivý byl zde rok 2010, kdy klesl zisk ze 4 590 

roce 2011, a to 437 678 tis. 

ROS
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6. ZÁVĚR

Má bakalářská práce byla zaměřena na ekonomické zhodnocení společnosti 

Stamont- pozemní stavitelství, s. r. o. Předmětem podnikání této firmy jsou například

průmyslové a inženýrské stavby, výstavba bytových domů, ocelové konstrukce a 

železobetonové konstrukce, zateplování budov, protipožární obklady, lešenářské práce a 

mnoho dalšího. Finanční analýzu této firmy jsem provedla ve sledovaném období        

2009-2011 pomocí vybraných poměrových ukazatelů.

Bakalářská práce byla rozdělena celkem do 6 kapitol včetně úvodu a závěru. Po 

úvodu následuje kapitola, ve které jsem charakterizovala společnost od její historie, přes 

předmět podnikání a stručné základní informace. 

Třetí kapitolu jsem zaměřila na teoretické vymezení finanční analýzy, její zdroje a 

uživatelé a obsahuje i popis samotných poměrových ukazatelů. 

Dále je velice důležitá praktická kapitola, ve které jsem věnovala pozornost 

finanční stabilitě podniku, likviditě a rentabilitě. Tyto poměrové ukazatele jsem vypočítala 

a zjistila, jak si firma v daném období vedla. Finanční analýza byla prováděna 

z dostupných účetních výkazů firmy. Za hlavní stěžejní kapitoly jsem považovala v mé

bakalářské práci právě tuto praktickou část a především následující kapitolu. 

Část pátá je zaměřena na vyhodnocení zjištěných údajů. Rok 2009 byl pro společnost 

Stamont- pozemní stavitelství, s. r. o. velmi složitý. Hospodářská recese postupně vstoupila 

do všech odvětví a nevyhnulo se jí pochopitelně ani stavebnictví. Plánované investice byly 

zejména v soukromém sektoru rušeny a odkládány. Zostřil se i tlak na ceny staveb, takže 

významně poklesla ziskovost na zakázkách. 

Zakázek na stavebním trhu ubývalo, přičemž stavební kapacity zůstaly. I v této nepříznivé 

situaci společnosti se podařilo udržet slušný hospodářský výsledek a zachovat celé 

portfolio svých činností. Zisk v tomto roce činil 4 590 tis. Kč. Ráda bych zmínila stavby, 

které pro naší školu Stamont- pozemní stavitelství, s. r. o. zajistil: parkoviště Jih a Sever 

v areálu FBI VŠB-TUO a parkoviště na tř. 17. listopadu. 

Rok 2010 společnost uzavřela v mírně kladném hospodářském výsledku, kdy zisk byl ve 

výši 1 526 tis. Kč. Tento rok byl stejně jako ten předcházející rokem těžkým a složitým. 
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V situaci, která byla napjatá na stavebním trhu pozemního stavitelství nabídka výrazně 

překračovala poptávku a tak se museli zaměřit na zakázky s přiměřeným nebo alespoň 

minimálním kladným hospodářským výsledkem. 

V posledním sledovaném období, tedy v roce 2011 firma začala zvyšovat svůj obrat a zisk 

činil 3 168 tis. Kč. Na závěr bych chtěla říct, že pro celé tříleté období byla společnost 

schopna hradit řádně svoje závazky. 
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