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Abstrakt 

Práce se zabývá řízením cash flow ve stavební společnosti VOKD, a.s. Součástí práce je stručná 

charakteristika společnosti, její historie, současnost a finanční situace. V teoretické části je 

pozornost věnována základním pojmům jako podstata řízení cash flow podniku, řízení likvidity, 

cash flow, jeho struktura a význam pro podnik či řízení pracovního kapitálu. Praktická část je 

zaměřena na zpracování cash flow ve společnosti VOKD, a.s.. v letech 2012 až 2014, návrh 

plánu cash flow společnosti na období 2015 až 2016 a v závěru práce je vyhodnoceno a 

navrženo doporučení. Cílem mé diplomové práce je řízení cash flow v závislosti na výrobním 

a prodejním plánu stavební společnosti VOKD, a.s. 
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Abstract 

The thesis deals with the management of cash flow in the construction company VOKD, a.s. 

An integral part of this chapter is brief characteristic of the company, its history, present and 

financial situation. The theoretical part focuses on basic concepts such as the nature of cash 

flow management, liquidity management and factors affecting liquidity, cash flow, its structure 

and meaning to the enterprise and working capital management. The practical part is focused 

on the processing of cash flow in the company VOKD, a.s. for the years 2012 - 2014, suggested 

plan cash flow for the period 2015 to 2016 and offers the suggested recommendations in the 

final part. The target of my thesis is to control cash flow depending on the production and sales 

plan for construction companies VOKD, a.s 
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Cash flow, direct method, indirect method, net working capital cash flow planning, liquidity 
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1 Úvod 

Cílem mé diplomové práce je analýza řízení cash flow v závislosti na výrobním a 

prodejním plánu stavební společnosti VOKD, a.s.  

Analýza trendů peněžních toků neboli cash flow je jedním z nejlepších způsobů, jak 

v současné turbulentní ekonomice sledovat zdraví podniku. Výkaz cash flow je nedílnou 

součástí roční účetní uzávěrky a poskytuje informace o tom, zda a jak podnik produkuje či 

spotřebovává hotovost v daném roce. V současné době stále existuje mnoho společností, které 

výkazu cash flow nevěnují dostatečnou pozornost, což pro ně může mít v budoucnu negativní 

dopady. Takovéto společnosti nemusí být například schopny provést investice potřebné 

k udržení své pozice trhu, nebo může v horším případě dojít ke konkurzu. Z toho vyplývá, že 

žádná společnost nemůže z dlouhodobého hlediska přežít bez dostatečného množství hotovosti 

(cash), aniž by byla schopna plnit své okamžité potřeby. 

 Teoretická část diplomové práce blíže charakterizuje cash flow a jeho účel. Dále je zde 

popsán vznik výkazu cash flow, metody sestavení, struktura a zdroje dat výkazu cash flow. Ve 

výkazu cash flow jsou uvedeny veškeré peněžní toky, které společnost uskutečnila, a proto by 

se měl výkaz cash flow stát součástí finančního řízení každé společnosti. Důležitou částí práce 

je plánování cash flow, bez kterého se žádná stavební firma neobejde. V teoretické části jsou 

také specifikovány pojmy likvidita (běžná, pohotová a peněžní) a řízení čistého pracovního 

kapitálu. Součástí je také kapitola řízení čistého pracovního kapitálu, ve které jsou definovány 

různé druhy zajišťovacích instrumentů.  

Praktická část je zaměřena na řízení cash flow ve stavební společnosti VOKD, a.s., která 

mi poskytla veškeré podklady nezbytné pro diplomovou práci. V praktické části je nejprve 

popsána aktuální situace ve stavebnictví, a je zde také objasněn současný stav společnosti 

VOKD, a.s. Dále je v této části provedena analýza výkazu cash flow pro rok 2012 až 2014. Na 

základě získaných dat o budoucích nákladech a výnosech společnosti je sestaven plán cash flow 

pro rok 2015 a 2016. Kapitola s názvem řízení čistého pracovního kapitálu obsahuje pojmy 

řízení likvidity a zajišťovací instrumenty, kde je největší pozornost věnována bankovním 

zárukám a faktoringu. Praktická část je rozšířena o řízení cash flow stavební zakázky, kde jsou 

charakterizované 4 varianty řízení cash flow stavební zakázky.  V závěru práce jsou poté na 

základě zjištěných skutečností navrženy doporučení ke zlepšení finanční situace pro následující 

období. 
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2 Představení společnosti 

Společnost VOKD, a.s. se orientuje na stavební sektor v České republice s důrazem na 

Moravskoslezský kraj. Byla zapsána v obchodním rejstříku 1. 1. 1994 jako přímý nástupce 

podniku Výstavba OKD, založeného v roce 1951. V říjnu roku 2006 se oddělila od společnosti 

OKD, a.s. VOKD, a.s. patří k významným stavebním společnostem činných v 

Moravskoslezském kraji. Po roce 2006 došlo k dalšímu rozšíření činností, mezi něž patří 

zejména realizace kanalizačních sítí, výstavba ČOV, kolektorů a další staveb v oblasti 

podzemního stavitelství. Rozšíření kanalizace v Karviné, výstavba kolektoru v centru Ostravy 

či kompletní vybudování kanalizační sítě s čističkou odpadních vod v Ostravici a Frýdlantu nad 

Ostravicí, to jsou jedny z posledních úspěšně realizovaných projektů podzemního stavitelství. 

Svou pozici stále upevňuje nabídkou komplexního provádění složitých projektů i dosahovanou 

kvalitou práce. 

V současné době koncentruje svou činnost na komplexní pozemní, podzemní a důlní 

stavitelství, zároveň diverzifikuje nesouvisející obory činnosti. Kvalitu prováděných staveb 

může doložit nejen certifikáty kvality, ale také pravidelnou nezávislou technickou kontrolou 

stavebních a montážních prací prováděnou Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, 

s.p. V minulých letech společnost obdržela mnohá ocenění v soutěžích Stavba roku a Dům 

roku. V roce 2007 stavba aquaparku v Hranicích získala ocenění Bazén roku a rekonstrukce 

historické budovy v Ostravě byla oceněna v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Mezi 

významné zákazníky patří developerské firmy, městské úřady a soukromí investoři. Ve 

společnosti běží zavedený integrovaný manažerský systém (IMS). Strategické cíle IMS jsou 

vyjádřeny v integrované politice VOKD, a.s. Společnost je držitelem certifikátů, vydaných 

nezávislými organizacemi, které potvrzují soulad zavedených a udržovaných systémů se všemi 

požadavky příslušných norem nebo kvalifikačních požadavků. 

Pozemní stavitelství patřilo od prvních dnů existence národního podniku VOKD k pevným 

bodům jeho výrobního programu. Nově otevírané a rekonstruované doly nezbytně potřebovaly 

k plnění svých těžebních úkolů povrchové provozní objekty, šachetní budovy, úpravny, 

třídírny, sociální zařízení atd. V další etapě se stavební výroba VOKD prosazovala v daleko 

širším měřítku. Zabývala se výstavbou pro plynárenství, koksárenství, energetiku, občanskou a 

bytovou výstavbou. Úspěšnou výstavbu Elektrárny Dětmarovice následovaly zajímavé zakázky 

jako např. rehabilitační ústav Karviná, televizní vysílače včetně příjezdových silnic na Pradědu 

a Lysé hoře, hotel Permon Podbanské, Duo Horní Bečva, Golf Šilheřovice, nové pavilony 
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městské nemocnice v Ostravě-Fifejdách, později podzemní i nadzemní garáže v Ostravě a 

Opavě, Divadlo loutek, rekonstrukce Zimního stadionu v Porubě, II. etapa výstavby náměstí v 

obci Čeladná, Dům s pečovatelskou službou ve Stonavě, rodinné domky po celém Česku, 

aquapark v Havířově a Hranicích, stavby pro Karvinskou hornickou nemocnici, novostavba 

Krevního centra ve Frýdku-Místku, rekonstrukce historického objektu kina Radost v Havířově, 

rekonstrukce a dostavby budov VŠB-TU Ostrava a mnohé další. 

Několik úspěšně realizovaných projektů získalo ceny v prestižních soutěžích. V roce 2006 

vyhrála rekonstrukce krytého bazénu v Hranicích na Moravě v celostátní soutěži Bazén roku. 

Soutěž Dům roku v Ostravě ovládlo VOKD hned třikrát s projekty dostavba zimního stadionu 

v Porubě, novostavba Divadla loutek a rekonstrukce a přístavba Divadla Antonína Dvořáka. 

Mezi oceněnými v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje se naopak objevily bytový komplex 

Atrium Slezská, klubovna a zázemí Golfového klubu Lipiny, nebo rekonstrukce havířovského 

kina Centrum. 

Hlavní část VOKD, a.s. se nachází v areálu Ostrava – Moravská Ostrava na ul. Nákladní. Zde 

jsou umístěny řídicí a organizační složky všech divizí, mimo divizi Praha. V okrajové části 

města Ostravy v areálu Ostrava – Muglinov, ul. Orlovská se nachází výrobna betonových prvků. 

V okrajové části města Karviná v areálu Karviná na ul. Lešetínská se nachází provozní střediska 

divize důlního a podzemního stavitelství vč. výroby a montáže ocelových a hliníkových 

konstrukcí. [27], [30], [31] 

Dceřiné společnosti 

 HOTEL Adamantino, a. s. 

 Slezský kámen a.s. 
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Organizační struktura 

 

Obr. 2.1 Organizační schéma VOKD, a.s. [27] 

Zaměstnanost 

Společnost VOKD, a.s. zaměstnávala k datu 31. 12. 2013 celkem 460 zaměstnanců, což 

je o 128 pracovníků méně než k 31. 12. 2012. Struktura zaměstnanců ve společnosti v roce 2013 

činila 142 THZ a 318 pracovníků v dělnických profesích. Průměrný stav zaměstnanců za rok 

2013 byl 528 zaměstnanců, přičemž při porovnání průměrných stavů došlo k poklesu o 62 

zaměstnanců. [27] 
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Finanční situace VOKD, a.s. 

 Finanční situace je uvedená v datech za období od 1.1.2013 do 31.12.2013. Hned na 

počátku je nutné zdůraznit, že na organizaci byl 11.3.2014 podán věřitelský insolvenční návrh, 

ke kterému se dne 22.5.2014 společnost připojila s návrhem na provedení reorganizace. 

Následně insolvenční soud a věřitelsky výbor schválil reorganizaci. Finanční situace je 

nepříznivá, jelikož cizí zdroje v hodnotě 703 718 tis. Kč převyšují celková aktiva ve výši 554 

400 tis. Kč, a to o částku 149 318 tis. Kč. Krátkodobé závazky včetně krátkodobých bankovních 

úvěrů dosahujících částky 488 342 tis. Kč převyšují oběžný majetek v hodnotě 372 401 tis. Kč, 

a to o 115 941 tis. Kč. Uvedené skutečnosti vyvolávají pochybnosti o schopnosti účetní 

jednotky pokračovat v činnosti v dohledné budoucnosti. Výsledek hospodaření před zdaněním 

k 31.12.2013 činí -500 484 tis. Kč, což je vzhledem k minulému období kdy společnost 

vykazovala zisk 16 103 tis. Kč alarmující. [27], [29] 

 

3 Definice základního pojmu cash flow 

Termín cash flow má svůj původ v USA, kde si jeho zjišťování vynutily potřeby kapitálových 

trhů. První setkání s výkazem cash flow se datuje do roku 1863, kdy severní centrální železnice 

v USA vydala přehled svých finančních transakcí, které zahrnovaly přehled peněžních příjmů 

a výdajů. Termín cash flow se v současnosti již téměř nepřekládá a znamená v podstatě tok 

(flow) peněz (cash). Od počátku minulého století byla předmětem zájmu finanční teorie a v 60. 

letech se objevuje doporučení rozšíření finančních výkazů podniků o výkaz cash flow. Výkaz 

cash flow se od roku 1971 stal v USA povinnou součástí účetní závěrky všech podniků. Pozadu 

nezůstala ani Evropa, konkrétně tedy Velká Británie, kde vykazování cash flow bylo zavedeno 

od roku 1975 jako povinné pro všechny podniky s ročním obratem nad 25 tisíc liber. Také 

Evropská unie ve 4. direktivě z roku 1978 apeluje na své členské země k sestavování tohoto 

výkazu. V roce 1977 byl vydán mezinárodní účetní standard IAS 7, který upravuje jednotné 

vykazování cash flow. Díky ekonomickému vývoji a otevření západoevropského trhu došlo v 

ČR ke snaze vyrovnání se vyspělým zemím, což mělo za následek to, že v roce 1898 došlo 

k přechodu na tržní hospodářství, a od roku 1993 se stává výkaz cash flow v České Republice 

povinnou součástí účetní závěrky auditovaných společností. V současnosti je výkaz cash flow 

nedílnou součástí účetní závěrky, finanční analýzy a finančního řízení. [2], [22] 
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Cash flow vyjadřuje tok skutečných peněžních prostředků (přírůstek a úbytek) podniku za 

určitý časový interval v souvislosti s jeho ekonomickou činností (viz obr. 3.1). [2]  

Je nedílnou součástí řízení likvidity podniku, jelikož [1]:  

 existuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením 

(např. nákup zásob na obchodní úvěr), 

 vzniká časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi vyvolávajícími náklady 

a jejich finančním zachycením (např. vznik mzdových nákladů a vlastní výplata 

mezd), 

 vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a příjmy, kdy účetnictví 

zachycuje hospodářské jevy a výsledek hospodaření podniku nezávisle na 

okamžiku uskutečněných plateb. 

Ze statistického pohledu je cash flow pojímáno jako volná zásoba peněz, kterou má podnik k 

dispozici. V podobě ukazatele umožňuje měnit finanční situaci podniku. Z pohledu investora 

je důležité dynamické pojetí, u kterého jde o budoucí peněžní toky, resp. očekávané příjmy z 

investice, které jsou součástí finančních plánů podniku. Peněžní prostředky a peněžní 

ekvivalenty vstupují do podnikání zejména při prodeji zboží nebo poskytování služeb a naopak 

vystupují na úhradu nákladů, jako jsou materiál, doprava, mzdy a energie. Rozdíl mezi těmito 

dvěma se nazývá čisté cash flow, které je buď pozitivní, nebo negativní. Pozitivní cash flow 

nastane, pokud firma získá více peněz, než utrácí. To jí umožňuje platit své závazky včas. 

Negativní cash flow znamená, že podnik dostává méně peněz, než spotřebovává. [2], [23] 
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Obr. 3.1 Tok peněžních prostředků [3] 

3.1 Účel sestavování cash flow 

Jedním z hlavních účelů sestavení výkazu cash flow je poskytnutí podrobného přehled o 

výsledcích finančního řízení. Charakterizuje podrobné výsledky o provozní, finanční a 

investiční činnosti organizace. Jsou zde přímo zachyceny údaje, které by jinak odběratelé 

účetních informací museli získávat podrobnou analýzou rozvahy, výsledovky a přílohy k 

účetním výkazům.  

Pro akcionáře, majitele, banky a další zainteresované strany je nejdůležitější veličinou 

zisk, ale ten v současné době nemusí být pro firmy prioritní. Nejdůležitější veličinou by pro 

firmu mělo být cash flow, které má na rozdíl od zisku i jiných tokových veličin řadu výhod. 

Jednou z výhod může být například nižší závislost na inflačním prostředí dané ekonomiky. 

Výkaz cash flow není ovlivněn použitou metodikou odepisování, a organizace tak může 

vykazovat stejné cash flow při použití lineárních i zrychlených odpisů. Zisk se může v závislosti 

na metodě odepisování naopak výrazně lišit. Jako třetí výhoda se uvádí, že cash flow není 

závislé na systému a výši časového rozlišení (tvorbě a rozpouštění rezerv či účtů časového 

rozlišení, kurzových rozdílů apod.) používaného organizací. [32] 
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4 Výkaz cash flow 

Cílem této kapitoly je přiblížit problematiku výkazu cash flow, jeho vznik, zdroje dat 

k sestavení, struktura a jeho vazba na účetnictví. 

Vznik výkazu cash flow 

Aby výstupy z výkazu cash flow byly optimální, je nezbytné shromáždit co nejvíce 

informací. Výběr informačních kanálů, ať už ekonomických či mimoekonomických, záleží 

především na stanovených cílech finančního řízení podnikatelského subjektu. Informace pro 

sestavení cash flow jsou primárně získávány z účetních dat. Peněžní prostředky, které 

představují vstupy do hospodářského procesu podniku, jsou v účetnictví transformovány do 

jednotlivých složek majetku a závazků. Peněžní prostředky jsou při toku podnikem vázány 

v aktivech, kde se dále přetvářejí až do finální peněžní podoby. Celý tento produkční proces 

podniku lze označit jako čistý pracovní kapitál (viz Obr. 4.1). [1] 

 

 zboží 

 

 materiál    nedokončená výroba    výrobky 

 

Obr. 4.1 Cash flow v produkčním cyklu podniku [1] 

4.1 Provázanost výkazu cash s účetními výkazy 

Na dalším obrázku 4.2 je znázorněna provázanost výkazu cash flow s účetnímu výkazy. 

Lze identifikovat čtyři základní typy hospodářských transakcí, které jsou vytvořeny z rozvahy, 

výkazu zisku a ztrát a výkazu cash flow. Některé publikace tyto tři výkazy nazývají tříbilanční 

systém. 

ZÁVAZKY POHLEDÁVKY 

PENÍZE 
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Obr. 4.2 Vzájemná provázanost účetních výkazů [18] 

1. Transakce jsou finančně účinné, neovlivňující zisk, ale zvyšují či snižují stav peněžních 

prostředků a současně dochází ke změně příslušného aktiva či kapitálu v rozvaze. Jako příklad 

to mohou být zaplacené pohledávky a závazky, poskytnutý nebo přijatý úvěr a nákup zásob na 

sklad atd..  

2. Transakce jsou ziskově účinné, ovlivňující zisk, ale naopak neovlivňují peněžní 

prostředky. Tyto transakce mohou nabývat dvojí formy:  

a) majetku a závazků před jejich transformaci v peníze (např. prodej a nákup na úvěr), 

b) nepeněžní transakce, u kterých se výsledkové a rozvahové změny vzájemně kompenzují 

a nedochází k žádnému toku peněz. 

3. Transakce jsou ziskově i finančně účinné, které ovlivňují peněžní prostředky a současně 

jsou nákladem či výnosem (např. prodej zboží v hotovosti). Jedná se o nejjednodušší transakce, 

neboť náklad je výdej a výnos příjmem a současně dochází k zachycení čistého peněžního toku, 

který vyjadřuje změnu stavu hotovosti společnosti. 

4. Transakce neziskové a nefinanční se odehrávají uvnitř rozvahy firmy. Tyto transakce 

lze rozdělit do 4 skupin, u nichž každá transakce vyvolává:  

a) současné zvýšení aktiv i kapitálu, např. emise akcií či nepeněžité dary, 

b) současné snížení aktiv i kapitálu, např. vyřazení dlouhodobého majetku, 

c) snížení jedné položky aktiv a současně zvýšení jiné položky aktiv např. převod 

dlouhodobého finančního majetku podniku do krátkodobého, 
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d) snížení jedné položky kapitálu a současně zvýšení jiné položky kapitálu, např. 

kapitalizace pohledávek. [1], [21] 

4.2 Vztah pohledávek a závazků ke cash flow 

U výkazu cash flow je vidět, jak k sobě nárůst aktiv váže potenciální úbytek peněžních 

prostředků a naopak jejich úbytek disponibilní peněžní prostředky uvolňuje. Peněžní toky jsou 

vázány v aktivech (pohledávkách) i kapitálu (závazcích). Závazky a pohledávky figurují 

v obchodních transakcích a ovlivňují peněžní toky – pohledávky vážou finanční prostředky 

podniku a závazky odkládají reálný úbytek peněz. Vztah mezi pohledávkami nebo závazky 

podniku a cash flow zachycuje tabulka 4.1. [1] 

Tab. 4.1 Vztah pohledávek a závazků na cash flow [1] 

ZMĚNA STAVU VLIV NA CASH FLOW 

Zvýšení pohledávek Úbytek 

Snížení pohledávek Přírůstek 

Zvýšení závazků Přírůstek 

Snížení závazků Úbytek 

¨ 

 Základním informačním zdrojem pro sledování cash flow je rozvaha, která vystihuje 

výsledek hospodaření (zisk) a stav peněžních prostředků a ekvivalentů. Dalším zdrojem 

informací je výkaz zisku a ztrát, kde jsou zachyceny hospodářské operace determinující 

výsledek hospodaření firmy (náklady a výnosy). Spojení výkazu cash flow a rozvahy ukazuje 

obr. 4.3, kde kladné cash flow jsou příjmy (P) peněžních prostředků, záporné cash flow pak 

výdaje (V) peněžních prostředků. Jejich rozdílem je cash flow, který se rovná rozdílu mezi 

konečným (KS PP) a počátečním stavem peněžních prostředků (PS PP) z rozvahy. [1] 
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Obr. 4.3 Spojení rozvahy s přehledem cash flow [1] 

4.3 Zdroje dat k sestavení výkazu cash flow 

Základní data, která jsou potřebná k sestavení výkazu cash flow představuje účetnictví. 

Účetní jednotka poskytuje relevantní data o změnách stavu rozvahových položek i výkazu zisků 

a ztráty. Krom obratů syntetických účtů je nutné vytvořit odpovídající analytickou evidenci, 

která bere v potaz následující hlediska [1]: 

 členění podle položek účetní závěrky a podle požadavků na zveřejňování údajů, 

 členění z hlediska potřeb finančního managementu podniku, 

 členění podle požadavků externích uživatelů účetních informací. 

Na podrobnosti analytické evidenci závisí použitá metoda zjišťování cash flow a způsob 

shromažďování dat. Pro potřeby sestavení výkazu cash flow musí analytické členění umožnit: 

a) vykázat změnu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  

b) rozčlenit pohledávky a závazky dle obsahu vybraných účtů, nap. některé nepeněžní operace, 

mimořádné přírůstky a úbytky zásob  

4.3.1 Členění pohledávek 

Podle J. Sedláčka by měl management podniku zajistit rozčlenění peněžních toků do základních 

činností a to pomocí vytvoření analytických účtů pohledávek [2], [9]: 

A) Provozní činnost: 

 pohledávky z obchodního styku, 

 pohledávky z titulu poskytnutých záloh kromě záloh na pořízení stálých aktiv, 

     PS PP 

                         Výdaje 

    Příjmy 

                             KS PP 

        

Majetek           Vl. kapitál 

 

       PP           Cizí kapitál 

P  Výkaz CF      V A ROZVAHA      P 
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 pohledávky k zaměstnancům a k institucím sociálního a zdravotního zabezpečení, 

 pohledávky za eskontované cenné papíry, 

 daňové pohledávky, např. pohledávky z titulu nároku na odpočet DPH, 

 pohledávky z emitovaných krátkodobých dluhopisů, 

 pohledávky za nájemné, 

 pohledávky k účastníkům sdružení. 

Zda společnost nezkoumá příjmy z úroků, dividend či mimořádných skutečností netto 

způsobem, avšak brutto způsobem, tj. prostřednictvím transformace stavu rozvahových položek 

a výnosových účtů, rozšíří přehled pohledávek o: 

 pohledávky z nároku na úroky, 

 pohledávky z nároku na dividendu, popřípadě podíl na zisku, 

 pohledávky z mimořádných skutečností. 

B) Investiční činnost: 

 pohledávky z titulu poskytnutých záloh na pořízení dlouhodobého investičního majetku, 

 pohledávky z titulu půjček mezi podniky ve skupině a k ostatním spřízněným osobám, 

 pohledávky z titulu z prodeje dlouhodobého investičního majetku. 

C) Finanční činnost: 

 pohledávky z titulu upsaného vlastního kapitálu, 

 pohledávky za společníky při úhradě ztráty, 

 pohledávky z emitovaných dluhopisů. 

 

 



 

13 

 

4.3.2 Členění závazků 

U závazků by měl podnik vytvořit alespoň následující členění [2], [9]: 

A) Provozní činnost: 

 závazky z obchodního styku, 

 závazky z titulu přijatých záloh, 

 závazky k zaměstnanců včetně pracovně právních závazků ke společníkům a závazky 

k institucím sociálního a zdravotního zabezpečení, 

 daňové závazky s výjimkou daní z příjmů. 

Zda společnost nezkoumá příjmy z úroků, dividend či mimořádných skutečností přímo, avšak 

brutto způsobem, tj. prostřednictvím transformace stavu rozvahových položek a nákladových 

účtů, rozšíří přehled závazků o: 

 závazky z titulu platby úroků, 

 závazky z titulu nároku na dividendu, pop podíl na zisku, 

 závazky z mimořádných skutečností. 

B) Investiční činnost: 

 závazky z titulu pořízení dlouhodobého majetku, 

 závazky z titulu do vlastního kapitálu jiných podniků. 

C) Finanční činnost: 

 bankovní úvěry, 

 závazky z titulu půjček mezi podniky ve skupině, 

 závazky z dlouhodobých směnek, 

 závazky z tichého společenství, 

 závazky z titulu nároků na dividendy nebo podíly na zisku. 
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4.4 Struktura výkazu cash flow 

Struktura výkazu cash flow a jeho obsah není plně vymezen právními předpisy, ale je 

pouze určen rámec, v němž by se měly podniky pohybovat při sestavování účetních výkazu. 

Struktura a obsah výkazu podléhá požadavkům managementu společnosti a externím 

uživatelům (např. bank, věřitelů, vlastníků).  

Pokud podnikatelský subjekt má možnost volby metody vykazování cash flow, pak je zcela na 

něm, kterou z variant zvolí. Varianty jsou dvě, a to sice:  

1) Přímá metoda 

2) Nepřímá metoda  

Z hlediska struktury (viz Obr. 4.4) se ve výkazu cash flow uvádějí peněžní z:  

 provozní činnosti, 

 investiční činnosti, 

 finanční činnosti. 

Provozní činnost vyjadřuje základní výdělečné činnosti účetní jednotky a ostatní činnosti, které 

se nezahrnují do finanční a investiční činnosti. 

Investiční činnost sleduje koupi a prodej dlouhodobého majetku nebo činnost spjatou 

s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nelze zahrnout do provozní činnosti. 

Finanční činnost poskytuje informace o činnostech, které mají za následek změny ve velikosti 

a složení vlastního kapitálu a dlouhodobých či krátkodobých závazků. [2], [23] 
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Obr. 4.4 Tok peněžních prostředků [6] 

4.4.1 Výkaz cash flow sestaven přímou metodou  

Sestavení výkazu cash flow přímou metodou se vyznačuje tím, že jsou sledovány 

jednotlivé peněžní toky (příjmy a výdeje) za určitý horizont. Tato metoda by vyžadovala 

samostatné třídění dokladů, proto se používá v krátkém časovém intervalu, a to především při 

plánování na dny, měsíce, dekády či čtvrtletí. K sestavení výkazu přímou metodou se v praxi 

využívají dva odlišné přístupy [1] [2] [5]:  

1) Čistá přímá metoda 

Tato metoda vychází z jednoduchého sledování skutečných příjmů a výdajů a jejich 

seskupování do předem vymezených položek. Přímo vychází ze změn stavů peněžních 
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prostředků a ekvivalentů, které jsou vyvolány hospodářskými transakcemi. Schéma výkazu 

cash flow sestaveného podle čisté přímé metody je znázorněna na obrázku 4.5. 

 

Obr. 4.5 Schéma sestavení výkazu cash flow přímou metodou [1] 

U této metody se zdá být sestavení výkazu cash flow bezproblémové, ale pokladní a bankovní 

operace zachycené na příslušných účtech neposkytují pravý účel, za kterým byly provedeny. 

Analyzování skutečných toků peněz a jejich ekvivalentů podle jednotlivých druhů by 

vyžadovalo zavedení a nastavení syntetických účtů příjmů a výdajů, které by se uzavíraly 

pomocí bilance cash flow a jejich saldo by se převedlo na účty peněžních prostředků a 

ekvivalentů.  

Tato metoda se vyznačuje značnou pracností a navíc nevystihuje informace o tocích peněžních 

prostředků, které nemají charakter příjmů a výdajů (např. pohledávky, závazky, změna stavu 

zásob). Proto se v praxi převážně používá nepravá přímá metoda, která nevyžaduje úpravy 

účetní jednotky a spokojí se s daty běžně poskytovanými podvojným účetnictvím. 

2) Nepravá přímá metoda 

Nepravou přímou metodu lze definovat jako transformaci výnosově nákladových dat na 

příjmově výdajová data. Výnosy a náklady určitého účetního období přejaté z výkazu zisků a 

ztrát se modelují o změny položek aktiv a pasiv na příjmy a výdaje. Například náklady na 

materiál se modelují na výdaje o změny stavu závazků k dodavatelům materiálu, stavu 

materiálu na skladě apod. Peněžní toky se opět klasifikují podle základních podnikových 

činností na provozní, investiční a finanční, jak lze vidět na obrázku 4.6. Pokud není možné 

jednoznačně přiřadit změny stavů rozvahy (pohledávek, závazků apod.) k určitým položkám 

výkazu zisků a ztráty (např. závazky týkající se dodávek materiálu nebo investic), pak nezbývá 

než vykázat tyto položky individuálně bez provázanosti na nákladové či výnosové položky. 
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Snižuje se tím jak vypovídací schopnost výkazu cash flow, tak i přesnost vykazovaných 

jednotlivých výdajů a příjmů a jejich sald.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 4.6 Schéma postupu při sestavení výkazu cash flow nepravou přímou metodou [1] 

4.4.2 Výkaz cash flow sestaven nepřímou metodou  

K sestavení této metody jsou nutné informace z rozvahy a výkazu zisku a ztrát, které jsou 

nejpodstatnějšími zdroji dat o peněžních tocích. Z principu duality účetních operací vyplývá, 

že jakákoliv změna rozvahové položky vyvolá z hlediska cash flow buď přírůstek, nebo úbytek 

peněz. U nepřímé metody se prvotně vychází z výkazu zisku a ztrát, z něhož se získá výsledek 

hospodaření, který představuje přírůstek peněz za dané časové období.  

Nepřímá metoda viz obr. 4.7, spočívá v úpravě zisku popřípadě ztráty z hospodaření o 

nepeněžní položky a o změny jednotlivých položek rozvahy, vykazujících rozdíl mezi toky 

příjmů a výdajů a mezi toky výnosů a nákladů. Jde o nepeněžní operace, které jsou 

prezentovány: 

Výnosy Náklady 

Výnosy, které nejsou současně příjmem 

 

Cash flow provozní činnosti 

 

Náklady, které nejsou současně výdajem 

 Příjmy, které netvoří výnosy 

 

Výdaje, které netvoří náklady 

 Příjmy období 

 
Výdaje období 

 

Nákup fix. aktiv 

 
Přírůstek dl. zdrojů 

 

Úbytek dl. zdrojů 

 

Prodej fix. aktiv 

 

Celkový cash flow 
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a) náklady, které nejsou výdaji v běžném období (např. odpisy, tvorba rezerv a opravných 

položek, odložená daň), 

b) výnosy, které nejsou příjmy v běžném období (např. zúčtování rezerv a opravných 

položek, příjmy příštích období), a o změny potřeby pracovního kapitálu (net working capital). 

Mezi zmíněné úpravy však nelze počítat změny stavu takových položek čistého 

pracovního kapitálu, jako například: 

 dlužné a pohledávané úroky, 

 dlužné a pohledávané dividendy, 

 dluhy z nákupu dlouhodobých aktiv, 

 pohledávky z prodeje dlouhodobých aktiv, 

 dlužné a pohledávané daně z příjmů, 

 změnu stavu pohledávek a závazků spjatých s mimořádným výsledkem hospodaření. 

Nepřímá metoda je snazší a méně náročná na vstupy. Pozornost této metody směřuje na peněžní 

toky z provozní činnosti, které jsou vykázány na netto bázi a neobsahují tedy žádné platby. Pro 

společnost je přínosnější i proto, že externímu uživateli poskytne méně informací o charakteru 

a struktuře peněžních toků společnosti, než metoda přímá. Nejběžnější nedostatky nepřímé 

metody je, že jsou vykazovány ve výkazu cash flow i nepeněžní transakce. [1], [5] 
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Obr. 4.7 Schéma zjišťování cash flow nepřímou metodou [1] 

4.5 Plánování cash flow 

Plánování je určitá činnost, která zabezpečuje vazbu mezi současnou situací a situací, které 

chceme dosáhnout v budoucnosti. Konkrétně plánování cash flow vychází z očekávané 

skutečnosti běžného roku a z plánu tržeb. Sestavuje se za celé plánované období pomocí 

procentního podílů na tržbách. Tato metoda předpokládá poměr tržeb k některým nákladům, 

k většině položek aktiv a výsledku hospodaření. Plán cash flow ztvárňuje objem výdajů na 

investiční činnost, jejich krytí čistým příjmem z provozní činnosti a změnou dlouhodobého 

cizího kapitálu. Zvýšení finančních zdrojů lze řešit emisí akcií, prodejem majetku nebo 

zvýšením dlouhodobých cizích zdrojů (obligace, bankovní úvěry). Pokud zvýšení kapitálu není 

možné, je nutné snížit náklady firmy nebo hledat cesty k vyrovnání potřeb a zdrojů. Ideální je 

získat dodatečný kapitál při nejnižších explicitních a implicitních nákladech. Plánování cash 

flow v sektoru stavebnictví je vůbec nejdůležitější s ohledem na variabilitu a jedinečnost každé 

stavební zakázky. [1] 
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5 Řízení pracovního kapitálu 

Tato kapitola pojednává o problematice řízení čistého pracovního kapitálu. Tento aspekt je 

důležitý pro každý podnik příznivý, a pokud je příznivý, pak přispívá k finančnímu zdraví. 

Další problematikou je řízení likvidity (běžné, pohotové, okamžité). V poslední podkapitole 

jsou vysvětleny zajišťovací instrumenty.  

5.1 Řízení čistého pracovního kapitálu  

Řízení čistého pracovního kapitálu je nejběžněji využívaným ukazatelem, vypočteným 

jako rozdíl mezi sumou celkových oběžných aktiv a sumou celkových krátkodobých pasiv.  

Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobá pasiva     

Hlavním zdrojem problémů likvidity je nesoulad mezi běžnými platbami a běžnými příjmy.   

Oběžná aktiva či krátkodobé závazky mohou být vymezeny od splatnosti 1 rok až po splatnost 

3měsíční, což dovoluje oddělit výstižněji v oběžných aktivech tu část finančních prostředků, 

která je určena na úhradu krátkodobých závazků od té části, jež je relativně volná, a která je 

chápana jako finanční fond. Tento fond je součást oběžného majetku financovaný 

dlouhodobým kapitálem, takže je částí dlouhodobého kapitálu vázaného v oběžném majetku. 

Jde tedy o relativně volný kapitál, který je používán k zajištění bezproblémového průběhu 

hospodářské činnosti. Přístup k čistému pracovnímu kapitálu jakožto k fondu finančních 

prostředků by měl být využíván co nejefektivněji.  V mnoha publikacích je možno narazit na 

několik odborných názvů jako například pracovní kapitál (working capital), čistý pracovní 

kapitál (net working capital) nebo čistý provozně nutný pracovní kapitál (net operating working 

capital). [1], [5], [8] 

5.2 Řízení likvidity 

 Likvidita je nejčastěji definována jako souhrn všech potenciálně likvidních 

prostředků, které má firma k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Charakterizuje 

schopnost firmy dostát svým okamžitým závazkům. Pojem solventnost je definován jako 

připravenost firmy platit své závazky v případě, kdy nastala jejich splatnost, a je tedy jednou ze 

základních podmínek existence firmy. Hlavní podmínkou solventnosti je, aby firma měla část 

majetku vázáného ve formě tzv. likvidních prostředků. Likvidita je důležitá pro finanční 

rovnováhu firmy, neboť jen dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým dluhům. Na 

druhou stranu je však nadměrná míra likvidity nepříjemná pro investory firmy, jelikož finanční 
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prostředky jsou vázány v aktivech, které nepracují ve prospěch výrazného zhodnocování 

finančních prostředků a snižují tak rentabilitu. Ukazatele likvidity vyjadřují vztah mezi 

oběžnými aktivy a krátkodobými závazky a ukazují schopnost podniku dostát včas svým 

závazkům. Nevýhoda ukazatelů je, že hodnotí likviditu podle zůstatku finančního (oběžného) 

majetku, ale ve vyšší míře závisí na budoucích cash flow. [15], [16], [17], [19] 

1. Běžná likvidita (current ratio) 

běžná likvidita = 
závazkykrátkodobé

aktivaoběžná
        

Běžná likvidita, označovaná též likvidita 3. stupně charakterizuje, kolikrát pokrývají oběžná 

aktiva krátkodobé závazky podniku. Vypovídá o schopnosti podniku uspokojit své věřitele 

v případě, kdy by podnik proměnil všechny oběžná aktiva v daném okamžiku na hotovost. Čím 

je hodnota ukazatele vyšší, tím je menší riziko platební neschopnosti podniku. Lze podotknout, 

že vypovídací schopnost tohoto ukazatele je v určité míře krátkozraká, jelikož nepřihlíží ke 

struktuře oběžných aktiv z hlediska jejich likvidnosti a dále nebere v úvahu strukturu 

krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti. Pro běžnou likviditu platí, že výsledek by se 

měl pohybovat v intervalu 1,5 – 2,5. [16] 

2. Pohotová likvidita (quick ratio) 

pohotová likvidita = 
závazkykrátkodobé

zásobyaktivaoběžná 
       

Pohotová likvidita je často označovaná jako likvidita 2. stupně. Pohotová likvidita vyjadřuje 

schopnost podniku vypořádat se se svými závazky, aniž by podnik musel prodat své zásoby. 

Vyšší hodnota ukazatele znamená pro majitele nepříznivý stav, naopak pro věřitele je to situace 

příznivá. Příliš vysoká hodnota oběžných aktiv vázaných ve formě pohotových prostředků 

přináší jen nízký nebo žádný úrok. Pro pohotovou likviditu platí, že výsledná hodnota by se 

měla pohybovat v intervalu 1,0 – 1,5. [16] 

3. Okamžitá likvidita (cash ratio) 

okamžitá likvidita = 
závazkykrátkodobé

majetekfinancnikrátkodobý
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Okamžitá likvidita je označována jako likvidita 1. stupně. Do okamžité likvidity vstupují jen ty 

nejlikvidnější položky z rozvahy. Čitatel vystihuje pohotové platební prostředky, které si lze 

představit jako sumu peněz na běžném účtu, na jiných účtech či v pokladně, ale také volně 

obchodovatelné cenné papíry a šeky (tedy ekvivalenty hotovosti). Ukazatel by měl nabývat 

hodnot v intervalu 0,2-0,9, toto rozmezí je přejato z americké literatury. [16], [18] 

5.3 Zajišťovací instrumenty 

V této kapitole jsou objasněny základní pojmy, které se v diplomové práci vyskytují. Jsou 

zde tedy vysvětleny pojmy dokumentární akreditiv, směnky, zástavní právo a v poslední řadě 

hlavně bankovní záruky a faktoring, které jsou nejvíce užívanými instrumenty ve společnosti 

VOKD, a.s. Oba tyto instrumenty hrají zásadní roli v řízení cash-flow společnosti.  

Dokumentární akreditiv je jedním z používaných zajišťovacích instrumentů. Tento 

instrument má jak funkci platebního nástroje, tak i funkci zajišťovací. Dokumentární akreditiv 

je písemný závazek banky beneficientovi – exportérovi, vystavený na základě instrukcí 

příkazce – importéra, poskytnout plnění stanovené akreditivem do výše akreditivní částky proti 

dokumentům předloženým v rámci platnosti akreditivu a odpovídajícím všem jeho podmínkám.  

Směnka další zajišťovací instrument, který je nejužívanější. Je to cenný papír, splňující 

zákonem předepsané závazné náležitosti, na kterém se výstavce bezpodmínečně buď u směnky 

vlastní sám zavazuje, nebo u směnky cizí přikazuje určité osobě (směnečníkovi) uhradit ve 

stanoveném termínu majiteli směnky na směnce uvedenou peněžní částku. Majitel směnky 

(remitent) může směnku, a tedy i práva s ní spojená, převést pomocí rubopisu (indosamentu) 

na další osobu. Směnky musí obsahovat zákone předepsané podstatné náležitosti.  

Zástavní právo je jedním ze zajišťovacích prostředků. Účastníky právního vztahu jsou 

zástavní věřitel a zástavní dlužník. Dalším zúčastněným může být zástavce, což je osoba, která 

zastavila věc k zajištění dlužníkova závazku. Zástavce může být stejná osoba jako dlužník, ale 

může jít o osoby odlišné. Zástavní právo je používáno k zajištění pohledávky tím, že v případě 

jejich řádného a včasného nesplnění je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z věci 

zastavené. 

Dokumentární inkaso se nejčastěji využívá v zahraničním obchodě. Představuje závazek 

odběratele na rozdíl od dokumentárního akreditivu, která vyjadřuje závazek banky. Zajišťuje 

dodavateli, že jím předkládané dokumenty nebudou vydány odběrateli bez splnění inkasních 
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podmínek. Dokumentární inkaso se doporučuje používat v případech, kdy riziko platební 

neschopnosti kupujícího je relativně nízké. [12], [13], [14], [20] 

Bankovní záruky   

Bankovní záruka jako jedna z právních forem, která vzniká písemným prohlášením banky 

v záruční listině, že uspokojí věřitele do určité výše peněžní částky dle záruční listiny, jestliže 

třetí osoba neboli dlužník nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené 

v záruční listině. Bankovní instituce vydávající bankovní záruky si prověřují schopnost svého 

klienta dostát svým závazkům a podle toho určí výši, jakou jsou ochotny za klienta ručit.  

Využití bankovních záruk je nejběžnější ve stavebnictví nebo i u jiných velkých dodávek na 

zakázku. Mezi nejčastější formy záruk patří například záruka za jistoty do soutěže (Bid bond), 

které skládají účastníci soutěže pro případ, že by výběrové řízení vyhráli. Dále se lze setkat se 

zárukami za provedení díla (Preformance bond), kde zhotovitelé díla ručí za jeho vytvoření a 

dodání v požadované kvalitě. Další bankovní záruky slouží k zajištění platby, akontace nebo 

částečné platby předem (Advance payment guarantee), záruky za odstranění nedostatků v době 

záruky (Rentention bond), občas se však řeší odložením doplácení části ceny za dílo. [6], [7] 

Faktoring 

Pojem faktoring je nejčastěji definován jako úplatné postoupení krátkodobých pohledávek, 

u kterých nejsou použity platebně zajišťovací prostředky, snížené o diskont. Diskont je poplatek 

inkasovaný faktorem za poskytnutí služby. Hlavním předmětem faktoringu bývají pohledávky 

z obchodního styku do doby splatnosti, která je zpravidla kratší než 180 dnů. Faktoring se dělí 

do dvou základních forem [5], [12]: 

1) Regresní faktoring 

Pokud klientův odběratel neuhradí faktoringové společnosti pohledávku ani po vypršení 

smluvně stanoveného termínu po splatnosti, faktor tuto pohledávku postoupí zpět klientovi. 

Klient musí vrátit již vyplacenou zálohu. Z toho vyplývá, že riziko z nezaplacení pohledávky 

nese klient. V České republice je stále častěji využívanou službou, pro svou nízkou cenu.  

2) Bezregresní faktoring 

U bezregresního faktoringu, faktor přebírá riziko nezaplacení pohledávky. To znamená, že 

faktor nemá nárok pohledávku vůči klientovi vymáhat, což poskytuje klientovi výhodu. 
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Odběratel je povinen provést platbu přímo na faktoringovou společnost. Klient faktoringové 

společnosti získá pojištění pohledávek tedy garanci, že faktoringová firma přebírá rizika a 

náklady na vymáhání pohledávek, a to až do výše 85 % z jejich nominální hodnoty. Za 

odkoupené pohledávky faktor vyplatí 65-80 % hodnoty pohledávky, zbytek obdrží klient po 

stržení poplatku a úroku, který je účtován z výše poskytnutého předfinancování, a to od data 

poskytnutí do data úhrady pohledávky. [10], [11], [26] 

 

6 Situace stavebnictví v ČR 

České stavebnictví je v krizi už pět let. Zatímco ještě v roce 2008 činila stavební produkce 

547,5 miliardy korun, za celý předloňský rok se prostavělo 424 miliard korun. Od roku 2009 

stavebnictví přišlo o 277 miliard korun. Nedostatek peněz způsobil, že začaly krachovat první 

stavební firmy. Zatímco ještě v roce 2008 na českém trhu působilo 767 firem s více než 50 

zaměstnanci, o čtyři roky později jich bylo 603. Výraznější oživení České stavebnictví nečeká 

ani v roce 2014.  

Stavební produkce v lednu 2015 vzrostla meziročně reálně o 5,8 %, po očištění od vlivu počtu 

pracovních dnů se zvýšila o 8,5 %. Leden 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem 

předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů 

byla v lednu 2015 meziměsíčně vyšší o 8,7 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně 

vzrostla o 5,5 % (příspěvek +4,4 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se 

zvýšila o 7,3 % (příspěvek +1,4 p. b.). Stavební produkce v lednu 2015 klesla ve srovnání se 

stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 29,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně 

o 2,9 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 34,9 %. Bylo zahájeno 

meziročně o 30,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 13,8 % bytů více. Meziroční vývoj stavební 

výroby lze vidět na on obr. 6.1. 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se 

v lednu 2015 meziročně snížil o 3,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto 

zaměstnanců meziročně vzrostla o 0,2 % a činila 28 464 Kč. Počet vydaných stavebních 

povolení se v lednu 2015 meziročně zvýšil o 2,9 %, stavební úřady jich vydaly 5 270. Orientační 

hodnota těchto staveb dosáhla 13,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 klesla 

o 34,9 %. [24], [25], [28] 
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Obr. 6.1 Schéma zjišťování cash flow nepřímou metodou [25] 

Hlavní představitelé českých stavebních firem naopak predikují, že stavební výroba 

poklesne o dalších 0,6 procenta. První růst po krizi, byť jen o 1,8 procenta, by měl nastat až 

v roce 2015. Česká vláda proto slibuje, že zásadně podpoří veřejné investice a zlepší přípravu 

dopravních staveb. Ačkoliv to může vypadat pozitivně, česká vláda by měla vzít v potaz reálnou 

situaci ve stavebním sektoru. Situace je taková, že veřejné stavební zakázky vyhrávají převážně 

firmy se sídlem v zahraničí, jelikož si půjčují kapitál od svých mateřských společností 

v zahraničí, které mají mnohem výhodnější bankovní financování než stavební firmy v ČR. 

Jedním z primárních problémů je neochota českých bank poskytovat stavebním firmám úvěry 

s nižší úrokovou mírou.  Vysoké úroky z těchto úvěrů jsou pro stavební firmy nevýhodné. Staví 

je to do pozice, kdy při vypisování veřejných stavebních zakázek nejsou konkurenceschopní, 

jelikož si nemohou dovolit snížit cenu a přitom vykazovat zisk stejně jako firmy se domicilem 

v zahraničí. Namísto toho banky poskytují úvěry retailovým klientům, z nichž plynou bankám 

vyšší úroky. Dalším nepochybným problémem jsou někteří investoři, kdy jako jeden z příkladů 

mohou být uvedeny veřejné stavební zakázky vypsané městem, které jsou financované z fondů 

EU, kdy je vyhrazen rozpočet dotace, kterou je možno vyčerpat. Dále proběhne veřejná soutěž 

o zakázku, která rozhodne za určitých předem daných podmínek. Zde vzniká hlavní problém, 
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jelikož zadavatel neboli investor posuzuje zakázku pouze jedním měřítkem, kterým je cena 

stavební zakázky. Ačkoli je to pochopitelné, v praxi to končí tak, že stavební firmy v důsledku 

zakázkové naplněnosti tlačí ceny zakázky k nulové marži a mnohdy jen kvůli obratu i pod 

nulovou marži, aby zakázku vyhráli. Následkem pak je nevyčerpání peněz z dotace, 

nedokončení stavební práce kvůli nedostatku finančních prostředků nebo si ve většině případů 

zhotovitelná stavební firma objedná subdodavatele, který díky levnější pracovní síle stavební 

práci vykoná, a to samozřejmě ve většině případů znamená nekvalitně odvedená práce. To mě 

přivádí k výsledku, proč se české stavebnictví nachází tam, kde je. Celý tento chybný proces 

začíná u rozhodování zadavatele, který se nezaměřuje na podstatné aspekty. Jedním z nich by 

měla být cena a jí odpovídající kvalita, za kterou lze zakázku splnit. Dalším je snaha 

maximálního využití rozpočtů z fondů EU, aby i stavební firmy mohly vydělávat, a tím i 

vylepšovat ekonomickou situaci v ČR. Česká vláda by se dle mého názoru měla snažit podpořit 

tuzemské stavební společnosti, které v ČR odvádí daně. Podpora by měla být jednak ve finanční 

formě (např. výhodnější bankovní úvěry), ale také by měla například spočívat v zavedení 

kontrolních orgánů tvořenou nejen odborníky ale i ekonomy, kteří budou dohlížet na průběh a 

vyhodnocování veřejných stavebních zakázek.  

Zdárným příkladem stavební situace v ČR je společnost VOKD, a.s., která se v roce 2013 

dostala do finančních problémů především v důsledku pozastavení důležitého kontokorentního 

úvěru od bankovního institutu, které přišlo v nejméně hodnou dobu. Banka společnosti úvěr 

neprodloužila s odkazem, že uzavřená úvěrová smlouva je považována pouze za úvěrový 

příslib, který je banka oprávněna kdykoliv odvolat. Společnost tak byla nucena přednostně 

bance splatit úvěrové závazky ve výši 110 mil. Kč, což vedlo k zásadnímu snížení peněžních 

prostředků. V důsledku těchto skutečností došlo nejen k neschopnosti společnosti pokračovat 

ve svých developerských projektech, ale i k radikálnímu snížení zaměstnanců a nákladů. Zásah 

banky byl dle mého mínění nekorektním krokem vůči společnosti. Důkazem je výše zmíněná 

situace, kdy banka neprodloužila úvěr a to i přes to, že úvěry jsou kryty až 200% nominální 

hodnoty úvěru. Na základě uvedených příčin byl na společnost podán věřitelský insolvenční 

návrh, ke kterému se společnost připojila s návrhem na reorganizaci. Insolvenční soud zjistil 

úpadek společnosti a nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepříznivá finanční situace 

společnosti nastala v okamžik, kdy cizí zdroje převyšují celková aktiva o částku 149 000 tis. 

Kč a krátkodobé závazky včetně krátkodobých bankovních úvěrů převyšují hodnotu oběžných 

aktiv o 115 000 tis. Kč.  
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V současnosti insolvenční soud schválil reorganizaci společnosti. Společnost se snaží nastavit 

nové hodnoty, které by měli sloužit k nastavení finanční stability. Důležitým prvkem 

k nastartování společnosti je nový bankovní úvěr, který se ale v této nepříznivé situaci 

společnosti banky obávají poskytnout. Vše má za důsledek agresivní snižování nákladů napříč 

celou společností. 

 

7 Cash flow VOKD a.s. 

Hned na začátek chci podotknout, že všechny náležitosti obsažené v praktické části se 

přímo dotýkají společnosti VOKD a.s.  

V této kapitole blíže specifikuji jakým způsobem společnost VOKD a.s. tvořila a plánovala 

cash flow. Finanční oddělení společnosti se převážně zaměřuje na sestavování plánovaného 

cash flow, a to pravidelně 1x měsíčně, což je uvedeno v podkapitole 7.2 Plánování cash flow. 

Co se týče výkazu cash flow je nutno říci, že jej společnost v minulosti nesestavovala. Finanční 

oddělení v minulosti tvořilo cash flow pouze přímou metodou, ale záznamy nejsou nikde 

evidovány. Ze strany společnosti mi byla poskytnuta účetní data (viz Příloha 1, 2) k sestavení 

cash flow nepřímou metodou za hospodářský rok 2012, 2013 a 2014. Finanční oddělení 

společnosti, konkrétně oddělení controllingu aktuálně sestavuje a aktualizuje cash flow 

pravidelně přímou metodou. Cílem sestavování a každodenní aktualizací je zjistit očekávané 

prostředky. Ke konci roku se ve společnosti sestavuje roční plán (podnikatelský záměr) na 

následující kalendářní období. Finanční analytik musí získat data ze systému IPOS, na základě 

nasmlouvaných zakázek a poté musí data zpracovat a zapracovat do ročního plánu. 

7.1 Sestavení výkazu cash flow 

Analýza a zpracování výkazu cash flow je provedeno ve společnosti VOKD, a.s. Cílem 

tohoto sestavení je analyzovat výkaz cash flow za rok 2012, 2013 a 2014. Výkazy jsou 

sestaveny nepřímou metodou. Tato metoda spočívá v tom, že se z výkazu zisku a ztrát vyjme 

hospodářský výsledek, který se postupně převádí na peněžní toky.  
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Tabulka 7.1 Výkaz cash flow za rok 2012, 2013 a 2014 (v tis. Kč) 
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Rozbor roku 2012 

Výkaz cash flow je rozdělen na tři základní skupiny. Hlavní důraz by měl být vždy 

kladen na provozní oblast podniku, jelikož je to hlavní výdělečná činnost podniku. Právě v této 

oblasti podnik vykazuje největší peněžní toky. V roce 2012 tento peněžní tok z provozní 

činnosti činil 40 985 tis. Kč. Hlavní pozitivní vliv na cash flow z provozní činnosti měly 

položky změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení 

v hodnotě 36 475 tis. Kč, což bylo způsobeno i převedením většího projektu jiné stavební 

společnosti za zhruba 40 000 tis. Kč a dále odpisy stálých aktiv ve výši 22 041 tis. Kč. Takto 

vysoké odpisy jsou důsledkem nabytí stálých aktiv (zde je promítnuta změna dlouhodobého 

majetku, která odpisy obsahuje a tento zápis odpisy eliminuje). Zjednodušeně lze říci, že se 

nové investice podniku projevily ve formě odpisů. Změna stavu zásob má ve výkazu cash flow 

kladnou hodnotu, která značí úbytek zásob, a to konkrétně o 13 959 tis. Kč. V investiční činnosti 

společnost vykazuje záporné cash flow -50 612 tis. Kč, což je dost značný výdaj. Příčinou bylo 

nabytí dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 51 837 tis. Kč. Ve finanční činnosti 

zaznamenala úbytek položka změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků. Úbytek 

závazků ve výkazu cash flow činil 21 765 tis. Kč. Znamená to, že společnosti se povedlo splatit 

závazky, tedy dluhy u svých subjektů. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

konci účetního období dopadl pro společnost VOKD, a.s. kladně  

Rozbor roku 2013 

Výkaz cash flow v roce 2013 začíná převodem krátkodobého finančního majetku z roku 

2012 do pole s názvem „počáteční stav peněžní hotovosti“. Počáteční stav peněžní hotovosti za 

rok 2013 je 34 949 Kč. V roce 2013 činil peněžní tok z provozní činnosti 35 734 tis. Kč, což 

představuje vzhledem k minulému účetnímu období nepatrný výkyv. Avšak při bližší analýze 

je patrné, že položka účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním vykazuje 

obrovskou ztrátu, a to celkem -500 484 tis. Kč. Tato ztráta je zapříčiněna více faktory, přičemž 

jedním z nich je právě zmiňované náhlé ukončení kontokorentní linky u banky. V investiční 

činnosti společnost vykazuje záporné cash flow v hodnotě -6 828 tis. Kč. Důsledkem bylo 

jednak nabytí dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 21 586 tis. Kč, ale také získání 

menších příjmů z prodaných stálých aktiv, a to 14 758 tis. Kč. Finanční činnost také vykazuje 

záporné cash flow ve výši -42 486 tis. Kč. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

na konci účetního období dopadl pro společnost VOKD, a.s. kladně. Tato situace se na první 
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pohled pro společnost jeví samozřejmě jako pozitivní, avšak za kladným výsledkem stojí 

položka změna stavu opravných položek a rezerv v hodnotě 438 250 tis. Kč. Největší podíl této 

položky přitom tvoří účet podíly v ovládaných a řízených osobách.    

Rozbor roku 2014 

V roce 2014 byl čistý peněžní tok nejvyšší, za sledované období činil 35 557 tis. Kč. 

Počáteční stav peněžní hotovosti za rok 2014 je 21 369 tis. Kč. Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti je v tomto roce záporný vzhledem k účetní ztrátě z běžné činnosti před zdaněním, která 

vykazuje hodnotu -253 607 tis. Kč. Na základě analýzy je patrné, že peněžní toky z provozní 

činnosti byly ovlivněny změnami stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu. Dále došlo k 

výraznému snížení pohledávek v souvislosti s poklesem tržeb, a to z 1 081 888 tis. Kč na 193 

500 tis. Kč. K dalšímu vlivu došlo na základě výrazného zvýšení stavu zásob -228 tis. Kč na     

-18 875 tis. Kč. Ve všech sledovaných obdobích nebyly společnosti poskytnuty půjčky ani 

úvěry. V investiční činnosti společnost vykazuje kladné cash flow ve výši 3 607 tis. Kč. 

Příčinou byly příjmy z prodeje stálých aktiv v hodnotě 21 435 tis. Kč. Peněžní toky z finanční 

činnost vykazují kladné cash flow v částce 29 504 tis. Kč. Vývoj tak lze považovat za rostoucí 

v jednotlivých letech.  

7.2 Plánovaní cash flow 

V každém podnikání a obzvláště pak ve stavebnictví stačí jedno nerozvážné rozhodnutí a 

společnost se může ocitnout v dluzích, které se nemusí podařit jen tak splatit (viz kapitola 

variace zakázky). Společnost VOKD a.s. predikuje riziko platební neschopnosti v oddělení 

controllingu. Pracovníci oddělení analyzují budoucí stavební zakázky, a na základě těchto 

analýz sestavují plány cash flow na týdny, měsíce i roky. Dle mého názoru společnost podcenila 

plánování příjmů a výdajů v minulých letech. I přesto, že se firmě značně dařilo tvořit zisk, 

nebyl vytvořen finanční polštář pro případ neočekávaných výdajů. Oddělení controllingu 

v minulých letech prosazovalo zavedení častějšího a detailnějšího rozboru cash flow, čemuž 

však nebylo vedení společnosti přístupné. Vedení společnosti zajímal především výsledek 

hospodaření, což je problémem i v mnoha jiných společnostech. V současné době, kdy se 

společnost nachází ve fázi reorganizace, došla k závěru, že finanční plánování je 

nepostradatelné pro celkový chod organizace. 

V následujících tabulkách je zpracováno plánované cash flow pro rok 2015 a 2016. 

Plánování cash flow v delším horizontu je v tuto chvíli zbytečné, jelikož v roce 2017 bude 
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ukončen reorganizační plán, na základě kterého insolvenční soud rozhodne, zda bude 

společnost čelit konkurzu nebo bude pokračovat v běžném podnikání.  Aby byl plán cash flow 

účelný, nemusí být komplikovaný a složitý, ale stačí použít excelový, open officový list nebo 

jednoduchý rozpočtový program nebo taky jen papír. Uvedené plány (viz Tab. 7.2 a 7.3) jsou 

sestrojeny v excelu a jsou rozděleny na celkové příjmy a celkové výdaje. Rozdílem těchto dvou 

položek je saldo cash flow. Celkové příjmy jsou tvořeny z plánovaných fakturací zakázky po 

měsících, dále ze splatných pohledávek a úvěrů. V celkových výdajích se nachází mzdy, 

odvody, energie, IT služby, materiál atd. Kumulované cash flow představuje průběžný součet 

všech toků hotovosti od ledna do prosince. Plány cash flow jsou sestaveny podle předsmluvních 

zakázek na základě výběrového řízení nebo smluv o dílo. Je zcela jisté, že plán se bude 

v průběhu roku modifikovat dle zakázek a jiných neočekávaných událostí. 

Kladné cash flow je pro společnost v tuto chvíli velmi důležité, a to z mnoha důvodu. Jedním z 

hlavních důvodů je zachování samotné existence společnosti, s čímž souvisí splácení závazků 

vůči věřitelům. Volné peněžní prostředky umožní společnosti nakupovat větší množství 

materiálu, což je pro stavební firmu velmi důležité. Pozice silného odběratele umožňuje 

společnosti sjednávání množstevních slev a tím i zvýšení marže stavební zakázky. Poslední 

položkou jsou ostatní dodavatelé, kde lze také vidět nárůst výdajů v důsledku zvyšujících se 

výkonů, což znamená více výdajů připadajících na subdodavatele.  

První tabulka 7.2 ukazuje plán cash flow pro rok 2015. Při bližší analýze dat je patrné, 

že v lednu je cash flow velmi pozitivní, a to kvůli dobíhajícím zakázkám z minulého období. 

V dalších čtyřech měsících je vidět značný pokles cash flow, což je vyvoláno náběhem nových 

stavebních zakázek. Následující měsíce mají vzestupný trend zejména díky rostoucímu 

množství přijatých faktur. Největším náklad pro společnost představují mzdy. Jak lze vidět 

v tabulce, tak v budoucnu chce společnost opět nakupovat větší množství materiálů. Hlavním 

pozitivním faktorem je kumulativní cash flow, které si zcela jasně drží pozitivní průběh během 

celého roku.  
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Druhá tabulka 7.3 poukazuje na plán cash flow pro rok 2016. Při analyzování tohoto plánu 

je viditelná shoda. V lednu je cash flow opět velmi pozitivní, a to kvůli dobíhajícím zakázkám 

z minulého období. Negativní cash flow se však vyskytuje ve třech měsících, což je znovu 

vyvoláno náběhem nových stavebních zakázek. Následující měsíce mají rostoucí trend zejména 

díky většímu množství přijatých faktur. Stejně tak jako v roce předešlém jsou největším 
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nákladem mzdy. U kumulativního cash flow je patrné zvýšení volného cash flow oproti plánu 

2015.   
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Průběh kumulativního cash flow pro rok 2015 a 2016 je v grafu 7.4, ze kterého je patrný 

zlepšující se trend v množství volných peněžních zdrojů.     

 

 

 

8 Řízení pracovního kapitálu  

Kapitola řízení pracovního kapitálu je rozdělena do třech podkapitol. První a druhá 

podkapitola je analyzována na základě účetních výkazů (viz Příloha 1) od roku 2010 až 2014. 

V první kapitole řízení čistého pracovního kapitálu je proveden výpočet a analýza výsledků. 

Druhá kapitola řízení likvidity je řešena obdobně. Poslední podkapitola řeší problematiku 

zajišťovacích instrumentů, a to konkrétně bankovní záruky a faktoringu. U obou instrumentů 

jsou uvedeny praktické příklady. 

8.1 Řízení čistého pracovního kapitálu  

Ukazatel čistého pracovního kapitálu je velmi úzce spjat s likviditou, a to zejména s 

likviditou běžnou. Vypočítá se jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 

Tento ukazatel vyjadřuje tu část oběžných aktiv krátkodobého majetku, která je financována 

dlouhodobými finančními zdroji. Čím je hodnota čistého pracovního kapitálu vyšší, tím větší 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 7.4 Plán kumulativních cash flow pro rok 2015 a 2016 (v tis. Kč) 
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je likvidní schopnost společnosti platit své dluhy. Pokud je hodnota ukazatele záporná, jedná 

se o nekrytý dluh. 

Tabulka 8.1 Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 

 

            

Z výše uvedené tabulky 8.1 je zřejmé, že čistý pracovní kapitál byl kladný pouze v roce 

2010, což je přiměřený fond finančních prostředků. Čistý pracovní kapitál byl záporný v letech 

2011,2012, 2013 a 2014. Nepříznivá situace byla v roce 2011 způsobena zvýšením 

krátkodobých závazku. Konkrétně závazků z obchodních vztahů. V roce 2012 se sice deficit 

snížil, ale stejně jako v roce 2011 je problém v nárůstu závazků z obchodních vztahů. Zároveň 

se projevil velký pokles krátkodobých bankovních úvěrů, které jsou pro společnost důležité. 

Výrazné zhoršení přišlo v roce 2013, kdy hodnota čistého pracovního kapitálu byla -155 941 

tis. Kč. U oběžných aktiv došlo k výraznému poklesu. Tento pokles byl zapříčiněn snížením 

krátkodobých pohledávek a krátkodobých bankovních úvěrů. V roce 2014 firma prohloubila 

čistý pracovní kapitál na částku -337 005 tis. Kč. Z grafu 8.1 je patrné, že se od roku 2011 

společnost potýká s nedostatečným finančním polštářem, který je zapříčiněn poklesem zásob, 

krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a krátkodobého finančního majetku.  Lze 

konstatovat, že společnost po zásahu bankovní instituce nemá dostatek finančních prostředků k 

financování své běžné činnosti.  

Pro lepší znázornění uvádím tento průběh čistého pracovního kapitálu v grafu 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014

ČPK 19 144 -35 175 -15 238 -115 941 -337 005

Čistý pracovní kapitál

Zdroj: Vlastní výpočty 



 

36 

 

Graf 8.1 Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 

 

 

8.2 Řízení likvidity 

Řízení likvidity spočívá v zajištění schopnosti společnosti hradit své splatné závazky. 

Rozlišují se 3 stupně likvidity dle toho, jaké aktivům použijeme v čitateli. Čím jsou hodnoty 

ukazatele vyšší, tím je riziko solventnosti nižší. Ovšem vysoká hodnota snižuje rentabilitu 

podniku.  

     Tabulka 8.2 Vstupní hodnoty pro výpočet ukazatelů likvidity (v tis. Kč) 

Položka 

Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva 517 584 581 802 600 360 372 401 153 615 

Krátkodobé 

závazky 
341 275 473 062 506 070 442 719 445 497 

Zásoby 20 793 18 226 4 337 5 022 24 721 

Pohotové platební 

prostředky 
59 925 22 811 34 949 21 369 35 557 

      Zdroj: Účetní výkazy VOKD, a.s. [29]  
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Ukazatel běžné likvidity (Current Ratio) spočívá v tom, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé závazky podniku. Za přiměřenou výši tohoto ukazatele se považuje rozmezí od 1,5 

do 2,5. Ukazatel běžné likvidity je ovlivněn způsoby ocenění zásob (metoda FIFO, 

nedokončené a hotové výroby vlastními náklady). Výše ukazatele je také ovlivněna odložením 

některých nákupů. Jeho nevýhoda spočívá v tom, že není zohledněna struktura oběžných aktiv 

z hlediska jejich likvidity a struktura krátkodobých závazků z hlediska jejich splatnosti.  

Výpočty: běžná likvidita 

2010 2011 2012 2013 2014 
Doporučené 

rozmezí 

1,517 1,230 1,186 0.841 0,345 1,5 do 2,5 

      Zdroj: Vlastní výpočty 

Pohotová likvidita vyjadřuje schopnost podniku vypořádat se svými závazky, aniž by musel 

prodat své zásoby. Vyšší hodnota ukazatele znamená pro majitele nepříznivý stav, naopak pro 

věřitele příznivý. Hodnota by se měla pohybovat v intervalu od 1 do 1,5. Výše ukazatele závisí 

na typu činnosti podniku, odvětví, do něhož je zařazen, na strategii podniku v oblasti finančního 

hospodaření apod. Růst by měl signalizovat předpokládané zlepšení finanční a platební situace.  

Výpočty: pohotová likvidita 

2010 2011 2012 2013 2014 
Doporučené 

rozmezí 

1,456 1,191 1,178 0.829 0,289 1 do 1,5 

       Zdroj: Vlastní výpočty 

V okamžité likviditě se v čitateli objevují pohotové platební prostředky, ty si je nutno 

představit jako sumu peněz na běžném účtu, na jiných účtech či v pokladně, ale také volně 

obchodovatelné cenné papíry, šeky (tedy ekvivalenty hotovosti). Ukazatel by měl nabývat 

hodnot v rozmezí 0,2-0,8. Tento ukazatel je poměrně nestabilní, a proto může sloužit zejména 

k dokreslení úrovně likvidity podniku.  
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Výpočty: okamžitá likvidita 

2010 2011 2012 2013 2014 
Doporučené 

rozmezí 

0,175 0,048 0,069 0,048 0,080 0,2 do 0,8 

       Zdroj: Vlastní výpočty 

                                                                                                                                                  

Vyhodnocení 

Běžná likvidita se od roku 2010 do roku 2012 pohybovala kolem doporučeného rozmezí. Rok 

2013 a 2014 vykazuje znatelný pokles ukazatele. V roce 2013 klesl ukazatel na hodnotu 0,841, 

čemuž by měla společnost věnovat zvýšenou pozornost. Jedním z důsledků bylo výrazné 

snížení oběžných aktiv, a to konkrétně krátkodobých pohledávek. V roce 2014 ukazatel klesl 

až na hodnotu 0,345, která potvrzuje přetrvávající problém. Opět došlo k poklesu krátkodobých 

pohledávek.  

Pohotová likvidita je od roku 2010 až do roku 2012 v doporučeném intervalu. V roce 2013 

hodnota poklesla na hodnotu 0,829, což stále neznačí kritický stav, ale pouze signalizuje 

zvýšenou opatrnost. Jedna z hlavních příčin odchýlení se od doporučeného intervalu může 

souviset se snížením zásob společnosti, jejichž výše se od roku 2010 snížila o 75%. V roce 2014 

zaznamenal ukazatel nejvýraznější odchýlení. Hodnota 0,289 se zcela opírá o problém 

s oběžnými aktivy, kde došlo k poklesu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. 

Okamžitá likvidita dopadla pro společnost nejhůře. Do doporučeného intervalu se nevešel ani 

jeden sledovaný rok. Pouze rok 2010 se přiblížil intervalu. Rok 2011 až 2014 se nachází 

v kritických hodnotách. Důsledkem byla špatná rozhodnutí vedení společnosti, které vkládalo 

mnoho peněžních zdrojů na mimofiremní aktivity. V roce 2013 a 2014 mělo vliv na ukazatele 

již zmíněné ukončení kontokorentní úvěrové linky. Jediné pozitivum pro společnost je navýšení 

krátkodobého finančního majetku oproti roku 2013.  
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Graf 8.2 Likvidita (v tis. Kč) 

 

 

V grafu 8.2 je vidět vývoj běžné, pohotové a okamžité likvidity společnosti VOKD, a.s. 

v letech 2010-2014. Výsledky bych celkově interpretoval tak, že hlavní příčinou snížení likvidy 

společnosti byl neočekávaný zásah banky, což zapříčinilo snížení finančních prostředků, a to 

se následně negativně odrazilo ve sníženém množství nakupovaných zásob. Další značné 

zapříčinění bylo snížení oběžného majetku. Na druhou stranu nedošlo k poklesu krátkodobých 

závazků. Z grafu lze vidět, že všechny tři ukazatele mají klesající trend ve sledovaných letech. 

Společnost je schopná hradit své krátkodobé závazky, ale se stále zvyšující se dobou splatnosti. 

Vzhledem k situaci v českém stavebnictví nejsou tyto hodnoty nějak překvapivé, jelikož situace 

nutí firmy přijmout každou zakázku, a to i za cenu nulové marže, aby tak naplnily svůj obrat a 

mohly zaplatit zaměstnance. I v této situaci se ocitla společnost VOKD a.s., která dlouhé roky 

držela krátkodobý finanční majetek na optimální výši, a to i v období krize, jenže přišel razantní 

zásah ze strany banky, který firmu dostal do obtížné situace, ze které se aktuálně společnost 

těžko dostává na zpět.     
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8.3 Zajišťovací instrumenty VOKD a.s. 

Konkrétně se tato kapitola týká bankovních záruk a faktoringu, což jsou nejpoužívanější 

instrumenty společnosti VOKD a.s. 

8.3.1 Bankovní záruka 

Některé rizika zúčastněných stran ve výstavbovém projektu se standardně pojišťují. 

Existují však rizika nepojistitelná, díky kterým zainteresované strany výstavbového projektu 

chtějí snížit své podnikatelské riziko. Pro zajištění těchto rizik používá společnost VOKD a.s. 

bankovní nebo nebankovní nástroje. Nebankovní nástroje jsou například smluvní pokuta, 

ručení a v případě firmy nejčastěji zádržné. Mezi bankovní nástroje patří například 

dokumentární akreditiv, stand-by akreditiv a především bankovní záruka. Bankovní záruky jsou 

pro společnost VOKD značnými zásahy do cash flow.  

Jako příklad z praxe jsem si vybral standardní smlouvu o dílo. Předpokládáme, že se jedná o 

smlouvu, ve které si investor objednává zhotovení stavby např. rekonstrukce hotelu v ceně 

50.000.000 Kč a stavební firma se zavazuje tuto rekonstrukci dokončit. Součástí takovéto 

smlouvy o dílo bývá i požadavek na to, aby stavební firma investorovi ručila za  řádné provedení 

díla. Požadovaná výše takovéhoto ručení se  obvykle pohybuje ve výši 10% z celkové ceny 

zakázky.  Tuto situaci může stavební firma  řešit v zásadě dvěma způsoby: 

1)      Stavební firma může deponovat na celou dobu rekonstrukce na vázaný bankovní účet  10% 

z ceny díla tj. 5.000.000 Kč a to bez možnosti s touto částkou po celou dobu ručení 

disponovat. Pokud stavební firma nezrekonstruuje řádně a včas dle podmínek smlouvy o dílo, 

má investor právo použít takto deponované peníze k tomu, aby si zajistil rekonstrukci hotelu 

řádně a včas jiným způsobem, tj. jinou stavební firmou. 

2)     Stavební firma může požádat banku nebo pojišťovnu, aby tento závazek převzala ona. V 

tomto  případě banka nebo pojišťovna vystupuje jako ručitel a  výstavce záruční listiny a 

předloží investorovi neodvolatelnou záruční listinu za řádné provedení smlouvy, takzvaný 

performance bond. Touto záruční listinou se výstavce zavazuje, že pokud by stavební firma 

nezrekonstruovala hotel řádně a včas dle smlouvy o dílo, poskytne objednateli částku až do 

výše 5.000.000 Kč tak,  aby rekonstrukce mohla být řádně dokončena dle smlouvy o dílo jinou 

stavební firmou. 
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Cena za převzetí záruky za  řádné provedení díla  se obvykle pohybuje ve výši 1%p.a. z částky 

ručení.  Pokud se tedy stavební firma rozhodne zažádat  o vystavení záruční listiny, zaplatí 

výstavci záruky v námi uvedeném případě 50.000 Kč p.a.. Takže namísto toho, aby stavební 

společnost po celou dobu držela na vázaném  účtu 5.000.000 Kč, zaplatí výstavci záruční listiny 

v hodnotě 50.000 Kč p.a. a nemusí tak výrazně omezovat své cash flow.  

Záruky jsou pojišťovnami poskytovány jen zřídka, jelikož jsou omezeny dobou záruky. Tyto 

záruky jsou vhodné pro menší stavební projekty. Pro větší projekty se používají bankovní 

záruky, což je případ společnosti VOKD. Společnost využívá záruku za nabídku (Bid Bond), 

realizační záruku (Performance Guarantee), záruku za zádržné (Retention Guarantee) a příslib 

vystavit bankovní záruku (letter of intent). V následující tabulce 8.1 je uveden výpočet nákladů 

na garanční bankovní záruku. 

Tab. 8.1 Náklady na bankovní záruku garanční 

Bankovní záruka garanční 

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky ve výší 5 000 000 Kč na zajištění závazu po 

dobu záruční lhůty v délce 60 měsíců formou složení bankovního záruky 

Poskytnutá záruka 5 000 000 Kč 

v % p.a. se stanoví podle kreditního rizika 2,25% 

Počet měsíců 60 

Měsíční sazba 0,19% 

Jednorázový poplatek za vyřízení 40 000 Kč 

Měsíční poplatek 10 417 Kč 

Roční poplatky 125 000 Kč 

Celk. náklady na bankovní záruku 665 000 Kč 

  Zdroj: Vlastní výpočty 
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8.3.2 Faktoring 

Společnost VOKD, a.s. začala nedostatek finančních prostředků řešit pomocí faktoringu. 

Problém vznikl se splatnostmi investora, což postihlo nejen společnost VOKD, ale i celý sektor 

stavebnictví. Splatnosti od 60- ti do 90- ti dnů jsou zcela obvyklé, což je vzhledem k objemu 

nákladů pro společnost velká finanční zátěž. Společnost tedy postoupí balíček pohledávek 

faktorovi a okamžitě vyinkasuje 70% z ceny balíčku pohledávek. Zbylých 30% je doplaceno v 

momentě, kdy si faktor po měsíčních fakturacích inkasuje pohledávky a v momentě, kdy je 

všechny vyinkasuje, doplatí zbytek. Společnost samozřejmě za dřívější inkaso peněžních 

prostředků musí faktorovi zaplatit poplatek. Tímto se situace na určitou dobu s nedostatkem 

finančních prostředků vyřešila. Ekonomická krize a mnohem větší začlenění bank do 

stavebnictví začalo ovlivňovat podmínky pro odkup pohledávek. Banky jakožto hlavní hráči 

s tímto instrumentem začaly mnohem více prověřovat veškeré firmy. Risk management bank 

začal v sektoru stavebnictví více analyzovat jednotlivé firmy (bonitu atd.), a protože se pro 

banky stavebnictví stále jeví jako rizikové, jsou finanční instrumenty méně výhodné než 

v jiných sektorech. Díky faktoringu se společnosti daří obstarat finanční prostředky, které slouží 

na financování výroby, provozních nákladů (zejména mzdy) atd. V následující tabulce 8.2 je 

uveden výpočet nákladů na regresní faktoring. 
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Tab. 8.2 Náklady na regresní faktoring 

Regresní faktoring 

Společnost si sjednává u faktoringové společnosti 3 měsíční smlouvu na základě obratu a 

délce splatnosti. Poplatky jsou nastaveny na základě parametrů financování. 

Maximální rámec (měsíčně) 8 000 000 Kč 

Plánovaný obrat v rámci faktoringové 

smlouvy 
30 000 000 Kč 

Doba splatnosti 90 dní 

Factoringový poplatek z obratu 1,5% 

Úroková sazba předfinancování 1MPRIBOR + 3,9% p.a. 

Výše zálohy 80% (do jednoho dne od doručení faktury) 

Pohledávka 10 000 000 Kč 

Záloha 8 000 000 Kč 

Úrok z předfinancování 135 025 Kč 

Factoringový poplatek z obratu 150 000 Kč 

Náklady celkem 285 025 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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9 Řízení cash flow stavební zakázky  

V této kapitole je poukázáno na důležitost, plánovaní a hlídání cash flow u stavebních 

zakázek. Ve smyslu plánování je popsána nezbytnost řízení finančních prostředků (úvěry, 

faktoring) a strategie řízení ostatních činitelů (doby fakturací, skonta). Plán cash flow zakázky 

je vždy navázaný na harmonogram stavby. Dále jsou zde uvedeny zakázky prováděné 

zaměstnanci nebo subdodavateli. Vzhledem k značné působnosti firmy nejen v sektoru 

pozemního stavebnictví, ale i důlního stavebnictví je na místě srovnání finančního průběhu 

důlní zakázky. Příklady jsou vytvořeny z fiktivních dat.  

Sestavení plánovaného cash flow společnosti poskytuje informace o tom, zda je stavební 

zakázka schopna se sama financovat nebo je nutno poskytnout provozní kapitál či jiné formy 

financování. Plán taktéž stanovuje výši a termín potřeby peněžních prostředků. Další důležitou 

položkou jsou smluvní podmínky stavební zakázky, které mají vliv nejenom na cenu potažmo 

ziskovost (marže), ale především na cash flow. 

Každá stavba je jedinečná, což znamená velmi obtížné hlídání cash flow. Jednou z příčin 

vzniku častých výkyvů v plánu cash flow zakázky je projektová dokumentace. Bohužel díky 

tomu dochází často na stavbách k velmi podobným typům sporů a vynakládá se zcela zbytečné 

úsilí, čas a finanční prostředky mimo odvětví stavebnictví. Především velké výstavbové 

projekty, které právě společnost VOKD a.s. má v portfoliu jsou spojeny s určitou mírou 

nejistoty, neurčitostí a často bývají zdrojem sporů. Smluvní strany tedy především potřebují 

nástroj řešení sporů, který je spravedlivý, ekonomický a způsobuje co nejméně překážek a 

přerušení řádné realizace díla. Tímto nástrojem by měl být stavební deník. Tento dokument je 

samozřejmostí každé stavební zakázky, ale dle mého názoru není využíván efektivně. Problém 

shledávám v samotném zákonu § 157  zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, který sice 

přikazuje zhotoviteli vést v deníku záznamy o stavbě, určit osobu odpovídající za záznamy a 

po dokončení stavby předat originál stavebního deníku investorovy, avšak to je zhruba všechno 

k čemu stavební deník slouží. V praxi se v průběhu stavby zhotovitel dostává do konfrontace 

s investorem z důvodu neshod při prováděných stavebních pracích, což je následně pro 

zhotovitele častou příčinou finančních problémů. Tyto problémy by mohly vyřešit rozšířené 

kompetence stavebního deníku. Jako jednoduchý příklad uvedu stavbu, na které se mění 

osvětlení a zhotoviteli se podaří do konce měsíce nainstalovat pouze 50 ze 70 světel. Na konci 

měsíce zhotovitel fakturuje odvedenou práci, ale investor schválí fakturaci až ve chvíli, kdy 

bude dokončeno všech 70 světel. Celá tato situace zhotoviteli vyvolá značné finanční potíže, 
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jelikož mu vznikají dodatečné provozní náklady, které se negativně odrazí na celkovém cash 

flow a projeví se ve formě nedostatku hotovosti. Právě těmto problémům by se dalo předejít 

úpravou zákona o stavebním deníku a to tak, že všechny práce provedené na stavbě budou 

zaznamenány do stavebního deníku. Ve chvíli, kdy zhotovitel bude fakturovat, předloží 

investorovy stavební deník, a pokud budou zaznamenané práce kompletní v požadované 

kvalitě, pak faktury proplatí. 

V těchto variantách stavebních zakázek je znázorněno dělení toku cash flow v realizační, 

ekonomické a záruční fázi zakázky. Realizační cash flow trvá v období od předání staveniště 

po převzetí stavby. Ekonomické cash flow zakázky trvá od první fakturace po poslední fakturaci 

a její dobu splatnosti mezi investorem a společnosti. V realizační a ekonomické fázi jsou shodné 

plánované výdaje platby subdodavateli, režie výrobní a správní, výdaje na pojištění a náklady 

na realizační bankovní záruku. Jsou zde také shodné příjmy od investora a zádržné od 

subdodavatele z fakturovaných výkonů. Třetí částí cash flow zakázky je cash flow v záruční 

době, která trvá od předání stavby a končí posledním dnem záruční doby. Zde jsou náklady na 

případné opravy, bankovní garanční záruku a zádržné splatné subdodavateli.  Ideální by bylo, 

kdyby měsíční náklady na stavební zakázce byly kryty měsíčními příjmy na zakázce takovým 

způsobem, aby saldo cash flow bylo kladné nebo alespoň rovno nule.  

Součástí každé zakázky jsou bankovní záruky, které jsou uvedeny v kapitole 6.1 Bankovní 

záruky. U těchto příkladů jsem však bankovní záruky neuváděl, ale samozřejmě mají vliv na 

cash flow zakázek, a to hlavně v podobě záruky za odstranění nedostatků v době záruky 

(Rentention bond) nebo odložením doplácení části ceny za dílo. Například v průběhu realizace 

díla je z každé faktury, kterou společnost VOKD, a.s. zašle beneficientovi, pozastaveno 10 % 

fakturované částky. Beneficient po kolaudaci díla bez vad uvolní 5 % z celé zadržené částky a 

zbývajících 5 % pak může uvolnit, a to pouze v případě předložení bankovní záruky. Pokud 

společnost nepředloží bankovní záruku, beneficient pozastávku zadrží až do doby uplynutí 

technické záruky. Nejběžnější délka technické záruky je 60 měsíců. Tyto technické záruční 

garance oddalují zisk zakázky po dobu platnosti záruky.  

První tabulka 9.1 znázorňuje standartní stavební zakázku. Tato zakázka je bez 

jakéhokoliv financování. U této ideální zakázky, kdy investor platí faktury včas, nevznikají 

žádné mimořádné vícepráce, ani problémy se stavební dokumentaci. Zakázka je prováděna 

vlastními zaměstnanci a vlastními zdroji. Doba splatnosti investora, materiálu, mezd a SUB 
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(subdodavatelé) je uvedena v tabulce 9.1.  Marže zakázky je 15%, ale samozřejmě se tato 

hodnota v praxi během zakázky může měnit.  Z analýzy zakázky vyplývá, že i když investor 

platí včas, vzniká záporné cash flow, a to obzvláště v době, kdy společnost čeká na prvotní 

proplácení faktur. Hlavní nesrovnalostí je doba splatnosti faktur 65 dní vůči mzdám, které mají 

dobu splatnosti každý měsíc. Ze zákona je sice stanovena maximální zákonná doba splatnosti 

faktur 60 dní, ale mnohdy je to déle. Další viditelný problém je v kumulaci cash flow. I přesto, 

že od března je cash flow kladné, tak kumulativní cash flow je až do konce roku záporné. Tento 

problém zapříčinily první dva měsíce, které byly bez příjmů. Lze říci, že i když je tato standartní 

zakázka zisková, tak bez provozního úvěru je cash flow v průběhu zakázky ohroženo.   

Druhá tabulka 9.2 charakterizuje stavební zakázku, při které je využit faktoring a 

provozní úvěr. Ostatní data a doby splatnosti jsou identické stejně jako v předešlé standartní 

zakázce. Marže zakázky zde činí 13%. Tak jako v předchozí tabulce je vidět problém s náklady 

na mzdy, jejichž splatnost je každý měsíc, ale společnost inkasuje od investora až za 65 dnů. 

Vyvstává tedy problém se solventností, který může společnost řešit dvěma způsoby. První 

z nich je faktoring v úvěrovém rámci, který má pro společnost funkci rychlého provozního 

kapitálu. Ten řeší nedostatek hotovosti během stavební zakázky. V tabulce 9.2 je vidět použití 

faktoringu v prvotní fázi zakázky, kde faktoring pomohl k zaplacení všech nákladů. Společnost 

bance postoupila balíček pohledávek v hodnotě 30 000 tis. Kč. Banka poskytla vzhledem 

k bonitě společnosti a investora úvěrový rámec 25 000 tis. Kč. Zbytek peněz banka vyúčtuje 

při obdržení platby investora. Náklady na sjednaný faktoring jsou 1 700 tis. Kč. Při analýze této 

zakázky je vidět značné zlepšení v cash flow, a to jak v měsíčním, tak i kumulativním. 

Nedostatek peněžních prostředků nastal pouze v období května a června, ale jak již jsem 

zmiňoval, tak v tomto období má společnost nejvíce zakázek a je schopna tento nedostatek 

hotovosti pokrýt. Nicméně je vždy velmi nutné zvážit použití faktoringu, jelikož je spojován s 

vyššími náklady obzvláště ve stavebnictví. Stejného efektu předfinancování lze dosáhnout 

provozním úvěrem. Vzhledem k velikosti společnosti a zakázkové naplněnosti je jasné, že bez 

úvěru nelze fungovat.  
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Třetí tabulka 9.3 je pojata ze strategického hlediska. V tomto příkladu je popsáno, jak se 

vyvíjí zakázka z hlediska cash flow při využití subdodavatelů, namísto vlastních zaměstnanců. 

Ostatní data a doby splatnosti jsou identické jako v předchozích tabulkách. Marže zakázky je 

11,5%. Při využití subdodavatelů je nevýhoda snižující se marže, což znamená rozpuštění zisku 

zakázky mezi další zúčastněné dodavatelé. Na druhou stranu, jak lze vidět v tabulce 9.3 to má 

výhodu pro řízení cash flow. Při bližší analýze je patrné, že díky delší splatnosti 

subdodavatelům nevzniká tak vysoká hotovostní ztráta, jako v tabulce 9.1, kde byli využiti 

vlastní zaměstnanci. I v kumulaci cash flow je zde značný rozdíl. U standartní zakázky v březnu 

bylo kumulativní cash flow -15 000 tis. Kč, přičemž ve strategické zakázce je kumulativní cash 

flow -5000 tis. Kč. V reorganizaci jsou náklady na vlastní zaměstnance pro společnost VOKD, 

a.s. velkou přítěží. Z toho vyplývá, že by pro společnost bylo výhodnější využívání 

outsourcingu a subdodavatelů. Další výhodou externích dodavatelů je možnost skonta. To 

znamená, že při zkrácení doby splatnosti faktur jsou ochotni poskytnout společnosti skonto až 

výši 10%.   

 Ve čtvrté tabulce 9.4 je zaznamenán vývoj cash flow zakázky v důlní divizi VOKD, 

a.s. Tato důlní standartní zakázka je zcela odlišná od předešlých zakázek ve více parametrech. 

Prvním z nich je splatnost investora. Nesmírnou výhodou důlních zakázek je splatnost 30 dní. 

Díky tomu nevznikají žádné problémy s placením všech závazků a společnost na tokovou 

zakázku nepotřebuje žádné financování. Další výhodou těchto zakázek je podíl materiálu. Jak 

lze vidět v tabulce je mnohem větší než u povrchovým zakázek. Právě to společnosti pomáhá 

zvyšovat marži. Díky postavení na trhu si může společnost vyjednat větší množstevní slevy a 

prodloužit splatnost. V tabulce je uvedena marže 26%, což v praxi není nereálná hodnota. Při 

analýze cash flow je vidět důsledek splatnosti, při kterém ani v jednom měsíci nebylo 

kumulativní cash flow záporné. Měsíční cash flow je záporné pouze ke konci roku, kde jsou 

hlavním důvodem dobíhající splatnosti materiálů. Avšak vzhledem k výši kumulativního cash 

flow je to bez problémů.  
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10 Shrnutí a doporučení  

V první části diplomové práce je uvedena situace ve stavebnictví v ČR. Všechna data z 

českého statistického úřadu sice hovoří o postupném růstu stavební produkce a množství 

veřejných zakázek, což je sice fakt, ale skutečné dění ve stavebnictví těmto faktům neodpovídá. 

Situace ve stavebnictví v České Republice je silně ovlivněna stavebními firmami, které mají 

sídlo v zahraničí. Tyto stavební firmy získávají většinu veřejných stavebních zakázek, jelikož 

si půjčují kapitál od svých mateřských společností v zahraničí, které mají mnohem výhodnější 

bankovní financování než stavební firmy v ČR. Tento fakt snižuje tuzemským stavebním 

společnostem konkurenceschopnost. Zdárným příkladem stavební situace v ČR je společnost 

VOKD, a.s., která se v roce 2013 dostala do finančních problémů především v důsledku 

ukončení důležité kontokorentní linky, které přišlo v nečekanou a nejméně vhodnou dobu. 

Následně se ocitla společnost v obrovských finančních problémech. Tento počin banky 

zapříčinil úpadek společnosti VOKD, a.s., jelikož společnost neměla tak obrovské finanční 

rezervy a ani jiný zdroj cizího kapitálu. Právě tato skutečnost poukazuje na situaci ve 

stavebnictví, která spěje na jednu stranu k likvidaci tuzemských stavebních firem a na druhou 

k podpoře zahraničních stavebních firem. Jedním z dalších problémů u většiny stavebních firem 

jsou především zakázky z minulých let. Firmy mají problémy zejména se zakázkami získanými 

z předchozích let, které kvůli zajištění obratu a práce pro své zaměstnance byly ochotné vzít 

někdy i se ztrátou. Tyto ztráty však firmy dostihly a způsobují problémy s cash flow.  

Na situaci ve stavebnictví v ČR navazuje jeden z hlavních cílů práce, a to analýza výkazu 

cash flow. Pro výpočet cash flow byla použita nepřímá metoda. Analýza výkazů byla provedena 

pro období 2012 až 2014. Výkaz cash flow je rozdělen na tři základní skupiny, přičemž hlavní 

část výkazu tvoří peněžní toky z provozní činnosti. Vývoj provozní činnosti byl v roce 2012 a 

2013 kladný, naopak v roce 2014 se peněžní tok vyvíjel záporně. Nejpodstatnější vliv na 

provozní činnost měla položka účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním, u které 

došlo ve sledovaných období k výrazným výkyvům.  Největší výkyv nastal v roce 2013, kdy 

účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním poklesl z 16 103 tis. Kč na -500 484 tis. Kč. Hlavní 

příčinou tohoto poklesu bylo náhlé ukončení kontokorentní linky u banky, avšak tato ztráta byla 

ve výkazu snížená vytvořením rezerv a opravných položek. Úpravy o nepeněžní operace 

zahrnují odpisy, změnu stavu rezerv a opravných položek. Tyto položky nemají vliv na pohyb 

peněžních prostředků, a proto se přičítají k výsledku hospodaření. Konečný přírůstek či úbytek 

peněžních toků z provozní činnosti ve sledovaném období byl závislý na vývoji změn 
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nepeněžních složek pracovního kapitálu. Co se týče peněžních toků z investiční činnosti, tak 

společnost zaznamenala postupné snižování investic. V roce 2012 společnost nabyla 

dlouhodobý majetek v hodnotě 51 837 tis. Kč. V dalším roce pak pořídila majetek za 21 586 

tis. Kč a v roce 2014 pouze za 17 828 tis. Kč. Ve všech sledovaných letech byl prodej stálých 

aktiv zdrojem příjmů společnosti. Nejvíce stálých aktiv bylo prodáno v roce 2014, což byla 

reakce na snižování všech firemních nákladů. Investiční činnost tedy byla v roce 2012 a 2013 

záporná, naopak rok 2014 byl z hlediska investic kladný. Hodnota peněžních toků ve finanční 

činnosti byla kladná, a to s výjimkou roku 2013. Hlavní dopad na finanční činnost měla položka 

změny dlouhodobých nebo krátkodobých závazků, která tak byla po celé sledované období 

(krom roku 2013) kladná. Celkové čisté cash flow vyšlo ve všech analyzovaných letech v 

kladných hodnotách. V roce 2012 činil konečný stav peněžních prostředků 34 949 tis. Kč, v roce 

2013 to bylo 21 369 tis. Kč a v roce 2014 byl konečný stav 35 557 tis. Kč.  

Druhá část diplomové práce začíná kapitolou řízení pracovního kapitálu. U sledovaného 

ukazatele čistý pracovní kapitál, byly zjištěny negativní výsledky ve všech sledovaných letech 

s výjimkou roku 2010, kde bylo dosaženo příznivé hodnoty. Co se týče řízení likvidity, nejhůře 

pro společnost dopadl ukazatel okamžité likvidity. Pro společnost VOKD, a.s. to značí 

neschopnost dostát svým závazkům.   

Pro znázornění průběhu cash flow na zakázce byly zpracovány čtyři modely, které se 

objevují v praxi. Následně bylo provedeno vyhodnocení všech těchto modelů, ze kterých jsou 

patrné jednotlivé toky finanční hotovosti v průběhu stavební zakázky. Cílem těchto modelů je 

poukázat na důležitost plánování a řízení peněžní hotovosti na stavební zakázce. Na základě 

analýzy jednotlivých variant bylo zjištěno, že nejvíce se praxi přibližují všechny varianty 

s výjimkou první, která je pro společnost nereálná, a je tedy spíše modelovým příkladem. 

Vhodnější je například druhá varianta stavební zakázky, která spočívá ve využití faktoringu a 

bankovního úvěru. Z hlediska cash flow je realizovatelná i třetí varianta, kde je namísto 

vlastních zaměstnanců při realizaci zakázek využíváno převážně subdodavatelů či jiných 

externích dodavatelů. Čtvrtá varianta se zaměřuje na důlní zakázku, která se pro společnost jeví 

jako nejoptimálnější, a to díky splatnosti, podílu materiálu, marži zakázky a v neposlední řadě 

díky minimální nutnosti financování. Účelem analýzy jednotlivých variant stavebních zakázek 

bylo nejen poukázat na důležitost řízení cash flow, ale také na schopnost společnosti reagovat 

na všechny faktory ovlivňující stavební zakázky. Mezi tyto faktory patří záruky, financování, 

splatnosti, marže, podíl materiálů, podíl subdodavatelů, zisk a zvážení všech stavebních rizik. 
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Pro zvýšení cash flow se v praxi běžně používá například možnost přesvědčit investora, 

aby byly zkráceny splatnosti faktur, což v případě veřejné zakázky není možné. Další variantou 

je úhrada závazků vůči subdodavatelům v pozdějším termínu či využití skonta při snížení 

splatnosti. Vzhledem k aktuální situaci společnosti VOKD, a.s., která se nachází v reorganizaci, 

jsou možnosti pro návrhy a doporučení týkající se zlepšení cash flow značně omezené. Prioritně 

by se dle mého názoru měla společnost zaměřit na snížení nákladů, a to zejména nákladů 

režijních. 

 Další problém byl shledán v nedostatku materiálu na skladě. Jak již bylo výše uvedeno, 

tak společnost má díky svému postavení na trhu možnost sjednávat množstevní slevy u 

dodavatelů, a také prodloužit dobu splatnosti přijatých faktur. Navrhuji proto, aby společnost 

jednorázově nakoupila větší množství materiálu, čímž by bylo dosaženo zvýšení ziskovosti 

zakázky v důsledku sjednání množstevních slev.  

Pro vyřešení současné finanční situace společnosti by bylo nejoptimálnější variantou 

získání bankovního úvěru. Vzhledem k aktuální situaci společnosti VOKD, a.s., která se 

nachází v reorganizaci, je tato varianta poměrně nereálná, jelikož bankovní instituce nejsou 

ochotny poskytnout úvěr spojený s tak vysokým rizikem. Společnosti bych proto doporučil, aby 

se zaměřila na získání strategického partnera, který by zajistil přítok potřebného kapitálu a 

vyřešil tak současnou nepříznivou finanční situaci.  

Jednou z možností zvýšení cash flow je využití faktoringu. Jak již bylo výše zmíněno, 

společnost VOKD, a.s. již několikrát tuto možnost využila. I přesto, že se díky faktoringu se 

společnosti daří získat finanční prostředky, nevidím zde dlouhodobé řešení vzhledem 

k poměrně vysoké nákladovosti. Myslím si, že společnost by faktoring neměla využívat jako 

stěžejní řešení pro získání finančních prostředků.  

Posledním doporučením pro společnost by mohlo být zavedení Lean construction, což je 

nástroj pro snížení nákladů. Tento nástroj pomáhá omezit operativní řízení a zvýšit zaměření 

na procesní řízení jednotlivých aktivit stavebních projektů. Jelikož ve stavebním sektoru se 

kombinují nákladné technologie, dlouhá doba trvání stavebních projektů, velký objem 

vstupního materiálu, velký podíl lidské práce a nutnost jejího řízení, může Lean construction 

představovat velký přínos. Mezi hlavní výhody Lean construction patří analýza časové ztráty 

(neefektivní využívání lidských zdrojů), analýza materiálové ztráty (nevhodné skladování, 

manipulace, vandalismus, krádeže atd.), analýza využití strojů (využití strojního času, přesuny 
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strojů) a koordinace subdodavatelů. Samozřejmě vzhledem k finanční situaci společnosti, je 

implementace tohoto nástroje nereálná z důvodů vysoké nákladnosti. Proto se toto doporučení 

vztahuje spíše do budoucnosti. 

Věřím ovšem, že mé výsledky a doporučení přinejmenším povedou k zamyšlení, že řízení 

cash flow je důležitým nástrojem finančního rozhodování. 
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11 Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na problematiku řízení peněžních toků ve stavebním 

podniku, která je v praxi často opomíjená a může tak mít pro každou společnost negativní 

důsledky. Účelem práce bylo mimo jiné poukázat na aktuální problémy ve stavebním sektoru. 

Informace o problémech ve stavebnictví jsem nabyl díky společnosti VOKD, a.s. a konzultacím 

s vedoucím controllingového oddělení p. Saksou, přičemž většinu z nich jsem následně popsal 

v diplomové práci. Každá společnost by si měla uvědomit nezbytnost správného řízení 

peněžních toků. Pouze ty společnosti, které analyzují, plánují a řídí cash flow, jsou schopny 

značně zvýšit svou efektivnost a výkonnost, upevnit svou pozici na trhu a zvýšit tak i svou 

konkurenceschopnost. 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat řízení cash flow v závislosti na výrobním a 

prodejním plánu stavební společnosti VOKD, a.s.  

Teoretická část se opírala zejména o poznatky z odborné literatury. Byl zde definován 

pojem cash flow, jeho účel, vznik výkazu cash flow, metody sestavení, návaznost na ostatní 

účetní výkazy, struktura a zdroje dat výkazu cash flow. Další část obsahovala plánování cash 

flow, které je nedílnou součástí finančního řízení společnosti. Následující kapitolu řízení 

čistého pracovního kapitálu byla doplněna o podkapitoly řízení likvidity (běžné, pohotové a 

peněžní) a druhy zajišťovacích instrumentů, které jsou důležitou součástí stavební společnosti.  

V praktické části diplomové práce byla nastíněna situace ve stavebnictví v ČR a ve 

společnosti VOKD, a.s. V této části byla především provedena analýza cash flow společnosti 

VOKD, a.s. Pro výpočet cash flow byla užita metoda nepřímá, k čemuž byly použity účetní 

výkazy za období 2012 až 2014. V části, která se zabývala plánováním cash flow, došlo k 

návrhům finančních plánů pro rok 2015 a 2016, které pro společnost představují zlepšení 

finanční situace. V kapitole řízení pracovního kapitálu byla provedena analýza čistého 

pracovního kapitálu pro rok 2010 – 2014. Pro stejné období byla provedena také analýza 

likvidity. U obou těchto ukazatelů byl zjištěn klesající trend, který vyplývá z finančních potíží 

společnosti.  V oblasti řízení likvidity bylo zjištěno, že nejhorších výsledků dosahovala likvidita 

okamžitá, která v žádném ze sledovaných období nespadala do doporučeného intervalu. Mezi 

dva nejvyužívanější zajišťovací instrumenty společnosti VOKD, a.s. patří bankovní záruky a 

faktoring, kterým je v práci taktéž věnována pozornost. V kapitole řízení cash flow stavební 

zakázky byly dále specifikovány 4 modely průběhů peněžních toků na stavební zakázce, u 
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kterých bylo provedeno srovnání a vyhodnocení. Tyto modelové příklady svědčí o tom, že 

stavební společnosti nemají bez cizího kapitálu šanci udržet se na trhu. V poslední kapitole byly 

shrnuty dosažené výsledky, na základě kterých byla navržena doporučení. Domnívám se, že cíl 

práce byl tímto dosažen. 
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Seznam příloh 

Příloha 1 Rozvaha společnosti VOKD, a.s. [29] 

  

řád. 2010 2011 2012 2013 2014

AKTIVA  CELKEM 1 1 046 235 1 074 327 1 124 857 554 400 266 346

Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

Dlouhodobý majetek 3 511 319 473 021 501 000 158 353 112 388

Dlouhodobý nehmotný majetek 4 1 146 8 131 4 264 576 119

Zřizovací výdaje 5

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6

Software 7 0 8 131 4 264 397 119

Ocenitelná práva 8 0

Goodwill 9 0

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 1 146 0 0 179 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0

Dlouhodobý hmotný majetek 13 145 685 137 081 127 338 88 955 57 980

Pozemky 14 28 455 37 848 38 868 27 116 21 733

Stavby 15 76 552 58 998 56 336 37 737 24 587

Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 16 32 968 31 692 29 822 20 333 7 910

Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0

Základní stádo a tažná zvířata 18 0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 197 197 197 197 197

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 1 313 8 346 2 115 3 572 3 554

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 6 200 0 0 0 0

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0

Dlouhodobý finanční majetek 23 364 488 327 809 369 398 68 822 54 289

Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 274 380 317 975 343 939 54 053 42 368

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 40 000 0 0 0 0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 43 752 97 185 1 0

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba,  podst. vliv 27 0

Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 6 356 9 737 20 274 14 768 11 921

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 5 000 0 0
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Oběžná aktiva 31 517 584 581 802 600 360 372 401 153 615

Zásoby 32 20 793 18 226 4 337 5 022 24 721

Materiál 33 10 194 6 244 3 162 1 722 24 721

Nedokončená výroba a polotovary 34 3 356 8 170 0 0 0

Výrobky 35 7 201 3 754 1 175 0 0

Zvířata 36 0

Zboží 37 42 21 0 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 37 0 3 300 0

Dlouhodobé pohledávky 39 65 532 43 154 55 947 109 398 45 057

Pohledávky z obchodních vztahů 40 15 996 27 564 35 200 55 254 14 055

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 2 050 0 0

Pohledávky - podstatný vliv 42 0 6 450 0 0 0

Pohledávky za spol., čl. družstva a za úč. sdružení 43 32 450 0 0 0 0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 358 358 358 108 0

Dohadné účty aktivní 45 0

Jiné pohledávky 46 9 500 0 0 8 000 0

Odložená daňová pohledávka 47 7 228 8 782 18 339 46 036 31 002

Krátkodobé pohledávky 48 371 334 497 611 505 127 236 612 48 281

Pohledávky z obchodních vztahů 49 227 517 319 927 246 688 171 625 21 893

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 5 510 7 640 0

Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 19 813 0 0

Pohl. za společníky, čl. družstva a za úč. sdružení 52 28 472 72 320 8 931 24 048 1 725

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0

Stát - daňové pohledávky 54 12 499 22 139 15 810 3 418 1 320

Ostatní poskytnuté zálohy 55 1 087 2 980 482 7 246 71

Dohadné účty aktivní 56 124 675 1 050 446 246

Jiné pohledávky 57 101 635 79 570 206 843 22 189 23 026

Finanční majetek 58 59 925 22 811 34 949 21 369 35 557

Peníze 59 452 1 700 10 504 2 543 653

Účty v bankách 60 59 473 21 111 24 445 18 826 34 904

Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0

Časové rozlišení 63 17 332 19 504 23 497 23 646 342

Náklady příštích období 64 2 591 2 223 1 758 733 341

Komplexní náklady příštích období 65 0

Příjmy příštích období 66 14 741 17 281 21 739 22 913 1
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řád. 2010 2011 2012 2013 2014

PASIVA  CELKEM 67 1 046 235 1 074 327 1 124 857 554 400 266 346

Vlastní kapitál 68 430 389 300 864 314 544 -167 269 -436 215

Základní kapitál 69 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000

Základní kapitál 70 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 71 0

Změny základního kapitálu 72 0

Kapitálové fondy 73 0

Emisní ážio 74 0

Ostatní kapitálové fondy 75 0

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0

Oceňovací rozdíly z  přecenění při přeměnách 77 0

Rozdíly z přeměn společnosti 78 0

Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 79 0

Rez. fondy, ned. fond a ost. fondy ze zisku 80 12 676 14 240 14 240 14 924 14 924

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 81 12 676 14 240 14 240 14 924 14 924

Statutární a ostatní fondy 82 0

Výsledek hospodáření minulých let 83 66 425 96 148 -33 376 -29 406 -488 300

Nerozdělený zisk  minulých let 84 66 425 96 148 0 0 14 198

Neuhrazená ztráta minulých let 85 0 0 -33 376 -20 380 -502 499

Jiný výsledek hospodaření minulých let 86 -9 026 0

Výsledek hospodaření běž. úč. obd. (+/-) 87 31 288 -129 524 13 680 -472 787 -282 839

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 88 0
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Cizí zdroje 89 612 188 765 795 799 178 703 718 700 287

Rezervy 90 66 486 98 233 86 400 115 448 125 390

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 91 0 0 0 0 0

Rezerva na důchody a podobné závazky 92 0

Rezerva na daň z příjmů 93 0

Ostatní rezervy 94 66 486 98 233 86 400 115 448 125 390

Dlouhodobé závazky 95 36 854 49 486 97 180 99 928 84 277

Závazky z obchodních vztahů 96 31 900 37 663 34 322 41 148 33 880

Závazky - ovládající a řídící osoba 97 0

Závazky - podstatný vliv 98 0

Závazky ke spol., čl. družstva a úč. sdružení 99 0

Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0

Vydané dluhopisy 101 0

Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0

Dohadné účty pasivní 103 0

Jiné závazky 104 4 954 11 823 62 858 58 780 50 397

Odložený daňový závazek 105 0

Krátkodobé závazky 106 341 275 473 062 506 070 442 719 445 497

Závazky z obchodních vztahů 107 258 971 371 725 446 220 360 350 307 395

Závazky - ovládající a řídící osoba 108 0 0 230 230 0

Závazky - podstatný vliv 109 0

Závazky ke spol., čl. družstva a úč. sdružení 110 12 633 11 089 201 200 202

Závazky k zaměstnancům 111 19 633 19 614 21 044 21 804 14 771

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. poj. 112 11 607 11 172 11 322 25 270 72 725

Stát - daňové závazky a dotace 113 3 683 3 652 3 907 8 423 24 547

Krátkodobé přijaté zálohy 114 5 639 1 213 164 173 0

Vydané dluhopisy 115 0

Dohadné účty pasivní 116 23 155 30 493 10 287 11 314 7 903

Jiné závazky 117 7 924 24 104 12 695 14 955 17 954

Bankovní úvěry a výpomoci 118 163 915 145 014 109 528 45 623 45 123

Bankovní úvěry dlouhodobé 119 6 750 1 099 0 0 0

Běžné bankovní úvěry 120 157 165 143 915 109 528 45 623 45 123

Krátkodobé finanční výpomoci 121 0

Časové rozlišení 122 3 658 7 668 11 135 17 951 2 274

Výdaje příštích období 123 170 58 41 387 2 220

Výnosy příštích období 124 3 488 4 610 11 094 17 564 54
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Příloha 2 Výkaz zisku a ztráty společnosti VOKD, a.s. [29] 

TEXT řád.

1 2010 2011 2012 2013 2014

Tržby za prodej zboží 2 127 35 712 16 728 1 673 863

Náklady vynaložené na prodané zboží 3 117 34 658 15 597 1 621 820

Obchodní marže 4 10 1 054 1 131 52 43

Výkony 5 1 106 426 1 295 280 1 512 830 1 081 888 193 500

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 6 1 088 324 1 282 772 1 512 216 1 079 501 192 342

Změna stavu vnitropod. zásob vlastní. výroby 7 5 140 37 -10 819 -1 463 0

Aktivace 8 12 962 12 471 11 433 3 850 1 157

Výkonová spotřeba 9 764 147 900 948 1 089 030 808 907 109 460

Spotřeba materiálu a energie 10 159 740 254 609 277 769 148 402 23 310

Služby 11 604 407 646 339 811 261 660 505 86 150

Přidaná hodnota 12 342 289 395 386 424 931 273 033 84 083

Osobní náklady 13 335 397 362 246 351 821 305 090 174 770

Mzdové náklady 14 237 392 254 948 246 886 214 912 122 774

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 15 2 616 2 576 2 436 2 616 2 259

Náklady na sociální zabezpečení 16 78 785 88 269 87 469 72 629 39 808

Sociální náklady 17 16 604 16 453 15 030 14 933 9 929

Daně a poplatky 18 1 328 1 516 3 880 1 484 1 226

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19 14 182 20 950 22 041 15 862 10 585

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 20 1 310 95 543 7 826 39 917 25 228

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 416 94 286 1 225 14 758 21 435

Tržby z prodeje materiálu 22 894 1 257 6 601 25 159 3 792

Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a mat. 23 150 37 568 5 289 24 740 18 481

Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku 24 86 37 487 1 813 14 004 17 828

Prodaný materiál 25 64 81 3 476 10 736 653

Změna st. rezerv a opr. pol. v prov. obl. a KNPO 26 -27 185 20 853 20 162 104 401 22 011

Ostatní provozní výnosy 27 18 322 47 067 40 621 85 638 168 934

Ostatní provozní náklady 27 20 109 60 143 62 431 106 551 299 248

Převod provozních výnosů 28

Převod provozních nákladů 30

Provozní výsledek hospodaření 31 17 940 34 720 7 754 -159 540 -248 075

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 32 22 500 18 088 0 0 7 500

Prodané cenné papíry a podíly 33 379 20 002 0 0 37 000

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 34 0

Výnosy z podílů v ovl. a říz. os. a v úč. jedn. pod podst. vlivem 35 0

Výnosy z ostatních dlouh. cenných papírů a podílů 36 0

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 0

Náklady z finančního majetku 39 0

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 41 0 24 -24 0 0

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 42 88 144 937 4 334 968 -24 514

Výnosové úroky 43 4 147 4 946 5 254 5 580 2 699

Nákladové úroky 44 7 959 7 101 9 158 8 582 2 314

Ostatní finanční výnosy 45 1 300 65 15 018 35 73

Ostatní finanční náklady 46 4 007 1 590 2 785 3 009 1 004

Převod finančních výnosů 47 0

Převod finančních nákladů 48 0

Finanční výsledek hospodaření 49 15 514 -150 555 8 349 -340 944 -5 532

Daň z příjmu za běžnou činnost 50 2 166 13 689 2 423 -27 697 15 034

 - splatná 51 13 134 15 243 11 980 0 0

 - odložená 52 -10 968 -1 554 -9 557 -27 697 15 034

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 53 31 288 -129 524 13 680 -472 787 -268 641

Mimořádné výnosy 54 0

Mimořádné náklady 55 0

Daň z příjmu z mimořádné činnosti 56 0

 - splatná 57 0

 - odložená 58 0

Mimořádný výsledek hospodaření 59 0

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60 0

Výsledek hospodaření za účetní období 61 31 288 -129 524 13 680 -472 787 -268 641

Výsledek hospodaření před zdaněním 62 33 454 -115 835 16 103 -500 484 -253 607

Výkaz zisku a zráty


