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ÚVOD  

 

České stavebnictví, které zřetelně zasáhla hospodářská krize, se nachází v přelomovém 

období. Skončil dlouhodobý růst, který stavebnictví zažívalo v průběhu předchozích období. 

Jedním z nejbolestivějších aspektů této krize je skutečnost, že tuto krizi prakticky žádná firma 

ani analytici či ekonomové nečekali. Nebylo tedy možné provést předběžná opatření a 

připravit se na pokles produkce. 

 

I když v současné době se začíná projevovat mírné oživení stavebního sektoru, rok 

2009 zasáhl toto odvětví v plné síle. Výrazně vzrostl počet firem, které měly problémy 

s nedostatečnou poptávkou a došlo k poklesu produkce a také poklesu vytížení kapacit. 

Výrazně také vzrostl podíl firem, které měly problémy s financováním svých aktivit. 

 

Dalším projevem hospodářské krize v tomto podnikatelském sektoru byl větší tlak – 

pokud odhlédneme od korupce - na finanční stabilitu, velikost a stávající reference firem. 

Analýza ekonomické stability firmy se stala standardní součástí podkladů firem účastnících se 

tendrů o vypsané stavební zakázky. 

 

Ve své diplomové práci zpracovávám ekonomickou analýzu stavební firmy, která se 

pohybuje na českém trhu a patří k předním představitelům ve svém oboru. Pro porovnání 

vývoje a vlivu krize sleduji její vývoj v průběhu let 2006 – 2009.  

 

V úvodu představuji obecný pohled na problematiku finanční analýzy podniku a jejich 

uživatelů, popisuji jednotlivé metody analýzy a také nutné zdroje dat, které jsou pro 

provedení finanční analýzy nutné. 

 

 V další části charakterizuji stavební společnost, u které provádím finanční analýzu, 

popisuji obory činností, ve kterých společnost podniká a také systém sledování zakázek. 

Provádím horizontální a vertikální analýzu ekonomických ukazatelů a také analýzu 

podílových ukazatelů. 
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Dále popisuji vliv hospodářské krize na její ziskovost a vývoj skladby 

uskutečňovaných zakázek. 

V závěru interpretuji zjištěné výsledky finanční analýzy a navrhuji řešení pro zvýšení 

konkurenceschopnosti a popisuji dopady krize na  finanční stabilitu analyzovaného podniku. 
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1. METODICKÉ ZÁSADY FINAN ČNÍ ANALÝZY 

 

1.1. Co rozumíme pod pojmem „Finanční analýza“ a co je jejím 

cílem? 

 

Finanční analýzu můžeme popsat jako rozbor a zhodnocení finanční situace podniku. 

Každý podnik, který chce být úspěšný a konkurenceschopný na trhu ve svém oboru, musí mít 

především schopné manažery, kteří umí zhodnotit finanční situaci firmy ze získaných dat a 

informací. Na základě těchto dat a informací jsou pak dále schopní rozhodovat o řízení financí 

podniku a o plánování jeho dalšího efektivního hospodaření. 

 

Finanční analýza není samozřejmě určena jen manažerům, ale také dalším uživatelům 

– investorům, dodavatelům a odběratelům, bankám, apod. (podrobněji budou popsáni 

v některé z následujících kapitol). Pro všechny tyto uživatelé však platí jedno společné: 

„Potřebují vědět, aby mohli řídit “.1 

 

Finanční analýza je nástroj, jehož cílem je posoudit finanční zdraví podniku. Přestože 

základním účelem, pro který je firma zakládána, je „zisk“, tak při posuzování finančního 

zdraví podniku toto kritérium není jediné, podle kterého usuzujeme na finančně zdravý 

podnik.  

Pro pojem finančně zdraví existuje mnoho definic, např.: 

 

„Za finančně zdravý podnik je možné považovat takový podnik, který je v danou chvíli 

i perspektivně schopen naplňovat smysl své existence.“ 2 

 

„Finanční zdraví (bonita) je syntézou hodnocení jednotlivých aspektů kvality financí 

podniku, k nimž patří: 

- rentabilita vlastního kapitálu 
                                                 
1 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví, Díl II. Finanční analýza účetních výkazů. 2. 
aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 1995. 300 s. ISBN 80-85967_07-3. str. 219 
 
2 VALACH, J. aj. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. str.91-92 
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- krátkodobá likvidita 

- dlouhodobá solventnost a finanční stabilita 

 

Finanční zdraví podniku závisí na jeho výkonnosti a finanční pozici. Vyjadřuje míru 

odolnosti financí podniku vůči externím a interním provozním rizikům za dané finanční 

situace. Pokud podnik nejeví příznaky hrozící finanční tísně, lze se domnívat, že v dohledné 

budoucnosti (do roka) nedojde k úpadku pro platební neschopnost.“ 3 

 

Obraz finanční situace podniku (finančního zdraví) pak vypovídá o důvěryhodnosti a 

spolehlivosti analyzovaného podniku. Na těchto dvou aspektech záleží další podnikatelské 

aktivity firmy. Může se to projevit především na vztazích mezi podnikem a investory, 

dodavateli a odběrateli, bankami, atd. Bez těchto subjektů a jejich ochoty ke spolupráci 

nemůže žádný podnik fungovat.  

 

Cílem finanční analýzy je pravidelně analyzovat finanční situaci podniku, výsledky 

těchto analýz porovnávat a vyhodnocovat. Jen tak je možné zlepšit ekonomické výsledky 

podniku a predikovat jeho efektivní vývoj, zlepšení ekonomické situace a postavení na trhu 

do budoucna a především zvyšovat tržní hodnotu podniku. 

 

1.2. Uživatelé finanční analýzy4 

Subjektů a skupin, které se mohou zajímat o finanční situaci podniku je celá řada. 

Ačkoliv jsou důvody, pro které se o daný podnik zajímají různé, všem slouží údaje z finanční 

analýzy jako podklad k jejich dalšímu rozhodování.  

 

Uživatele finanční analýzy dělíme na externí a interní – podle možností přístupu 

k informacím daného podniku. 

Externí uživatelé – mají přístup pouze k informacím, které jsou zveřejňovány např. ve 

výročních zprávách, katalozích, firemních časopisech apod. 

                                                 
3 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 
318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. str. 23 
 
4 Zpracováno dle: GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: 
Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. str. 27-31 
 



 

5 

Interní uživatelé – mají průběžně přístup ke vnitropodnikovým informacím – např. 

k podrobnějším údajům vnitropodnikového účetnictví, k informacím z interních statistik, 

mzdových evidencí, interních směrnic apod. 

 

Externími uživateli jsou: 

- investoři 

- obchodní partneři – dodavatelé a odběratelé 

- banky a jiní věřitelé 

- stát a jeho orgány 

- konkurence 

 

Interními uživateli jsou: 

- manažeři 

- zaměstnanci 

 

1.2.1. Investoři  

Jsou primárními uživateli finančně-účetních informací, které získávají ve finančních 

výkazech podniku. Akcionáři či vlastníci vkládají do podniku svůj kapitál. Je tedy zřejmé, že 

je bude zajímat, stejně jako další potenciální investory, kteří uvažují o vložení svých 

prostředků do konkrétního podniku, zda jsou jejich vložené prostředky dobrou investicí a zda 

jejich rozhodnutí bylo správné. 

 

Investoři využívají informace z finančních výkazů podniku ze dvou hledisek: 

 

Investiční hledisko – představuje využití informací pro rozhodování o budoucích investicích, 

tzn. pro výběr investičního portfolia. Výběr je pak závislý na míře rizika, které jsou investoři 

ochotni podstoupit a na míře výnosnosti jimi vloženého kapitálu.  

Kontrolní hledisko – toto hledisko uplatňují investoři vůči manažerům, kterým svěřili vedení 

podniku, jehož kapitál vlastní. V popředí jejich zájmu je především stabilita a likvidita 

podniku a disponibilní zisk, od kterého se pak odvíjí výše jejich dividend. Zajímají se však 

také o to, aby manažeři zajišťovali trvalou existenci a rozvoj podniku. Jelikož mají manažeři 

určitou volnost při nakládání s majetkem podniku, vyžadují po nich akcionáři průběžné 

zprávy o jejich hospodaření – nejčastěji ve formě výročních zpráv. 
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1.2.2. Obchodní partneři  

Dodavatelé – obchodní věřitelé – zajímají se o daný podnik především z hlediska solventnosti 

neboli likvidity, tzn. zda je firma schopna řádně a včas hradit své závazky. Z dlouhodobého 

hlediska se dodavatelé také zaměřují na stabilitu podniku, neboť si pro svůj trvalý odbyt 

vybírají raději perspektivní a spolehlivé odběratelé. 

Odběratelé – zákazníci – z jejich pohledu je pro ně nejdůležitější výběr finančně stabilního 

dodavatele, který je schopen plnit své závazky dle předem stanovených podmínek především 

v požadovaných cenách, lhůtách a kvalitě. Jen tak mohou zajistit plynulost své výroby a 

vyhnout se případným finančním potížím. 

1.2.3. Banky a jiní věřitelé 

V případech, kdy se věřitelé rozhodují o poskytování úvěrů svým dlužníkům, 

potřebují znát informace o jejich finanční situaci. Na základě finanční analýzy pak mohou 

rozhodnout o poskytnutí nebo neposkytnutí úvěru a jeho podmínkách. Úvěrové podmínky 

jsou závislé na zjištěných finančních ukazatelích a z nich vyplývající výše rizika pro věřitele. 

Banka se zaměřuje především na stabilitu finančních ukazatelů dlužníka. Pro případ, že 

nejsou dodržovány stanovené hodnoty těchto ukazatelů v průběhu čerpání úvěru, má banka 

zpravidla ve smlouvách předem sjednáno právo změny úvěrových podmínek (např. zvýšení 

úroků). 

1.2.4. Stát a jeho orgány 

Využívají informace z finanční analýzy pro potřeby statistik, pro kontrolu daňových 

povinností, pro kontrolu podniků se státní podnikovou účastí, podniků s přidělenými státními 

dotacemi, ale také dalších podniků, kterým byla v rámci výběrového řízení přidělena státní 

zakázka. 

1.2.5. Konkurence 

Konkurenti využívají informace získané z finančních analýz podniků nebo z téhož 

odvětví ke srovnání s vlastními výsledky hospodaření. Tyto informace jim také slouží 

k odhalování silných a slabých stránek jejich podniku. 
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1.2.6. Manažeři 

Finanční účetnictví, ze kterého manažeři využívají data a informace je základem pro 

finanční analýzu, kterou dále využívají pro dlouhodobé a operativní finanční plánování a 

řízení podnikových financí. Informace z finančního účetnictví pomáhají vytvořit zpětnou 

vazbu mezi řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Na základě znalostí finanční 

situace podniku se mohou manažeři správně rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při 

zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru způsobu jejího financování, při 

alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování disponibilního zisku apod. 

1.2.7. Zaměstnanci 

V zájmu všech zaměstnanců podniku je udržení si pracovních míst a mzdových 

podmínek. Mnohdy je výše části jejich odměn závislá na hospodaření podniku. Proto se 

zajímají o to, zda jejich podnik je z finančního hlediska stabilní a zda jeho hospodaření je 

efektivní. 

 

Výše uvedený výčet zájemců o finanční analýzu podniku není zdaleka konečný. Mezi 

dalšími bychom mohli jmenovat např. auditory, daňové poradce, účetní znalce, university, 

novináře, veřejnost atd. 

 

1.3. Zdroje dat pro finan ční analýzu 

 

K finanční analýze je potřeba využívat velké množství dat z různých informačních 

zdrojů a různé povahy. Data jsou klíčová jako výchozí součást postupných kroků finanční 

analýzy, jimiž jsou: 

1. vstupní data 

2. metody analýzy 

3. provedení analýzy 

4. interpretace výsledků analýzy 

5. syntéza a formulace závěrů a úsudků 5 

 

                                                 
5 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 
318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. str. 33 
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Použitá vstupní data by měla být nejen kvalitní, ale zároveň komplexní. Důvodem pro 

toto tvrzení je skutečnost, že je nutné podchytit pokud možno všechna data, která by mohla 

jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví firmy. 6 

 

Informace pro finanční analýzu pocházejí z různých zdrojů a můžeme je rozdělit na:7 

� Finanční informace, které zahrnují: 

- účetní výkazy finančního účetnictví a výroční zprávy, 

- vnitropodnikové účetní výkazy, 

- předpovědi finančních analytiků a vrcholového vedení podniku, 

- burzovní zpravodajství, 

- hospodářské zprávy informačních médií. 

� Kvantifikovatelné nefinanční informace: 

- firemní statistiky (produkce, odbytu, zaměstnanosti, poptávky), 

- prospekty, firemní směrnice, 

- oficiální ekonomická statistika. 

� Nekvantifikovatelné informace: 

- zprávy vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů firmy, ředitelů a 

auditorů, 

- komentáře manažerů, 

- komentáře odborného tisku, 

- nezávislé hodnocení a prognózy. 

� Odhady analytiků různých institucí 

 

Nejčastějšími zdroji informací, ze kterých jsou čerpána a využíván data pro finanční 

analýzu, jsou účetní výkazy.  

Mezi základní účetní výkazy patří: 

- rozvaha 

- výkaz zisku a ztráty 

- přehled o peněžních tocích (cash flow) 

                                                 
6 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 
120 s. ISBN 978-80-247-1386-1 
 
7 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví, Díl I. Jak porozumět účetním výkazům. 2. 
aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 1995. 214 s. ISBN 80-85967-06-5. str. 5 
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Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou zákonem danou součástí účetní závěrky. Mají 

standardizovanou podobu předepsanou Ministerstvem financí ČR. Pro výkaz o peněžních 

tocích konkrétní podoba předepsána není, na jeho vypovídacích schopnostech to však nic 

nemění. Podle zákona o účetnictví8 je přehled o finančních tocích stejně jako přehled o 

změnách kapitálu nepovinnou přílohou účetní závěrky. Zákonem jsou však vymezeny účetní 

jednotky, na které se tato povinnost vztahuje.  

 

Ze zákona pro některé podnikatelské subjekty dále vyplývá povinnost mít účetní 

závěrku a výroční zprávu ověřenou auditorem.9 Auditor je při provádění  auditu povinen 

ověřit, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s 

použitými právními předpisy a účetními standardy, výroční zpráva je v souladu s účetní 

závěrkou či konsolidovanou účetní závěrkou. (§20, odst. 1c) a 2 zákona č. 93/2009 Sb.)10 

 

Cílem auditu účetní závěrky je umožnit auditorovi vyjádřit názor, zda je účetní 

závěrka ve všech významných ohledech v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví 

(Mezinárodní auditorský standard ISA 200 Cíle a obecné principy auditu účetní závěrky)11. 

 

Účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku zveřejňují ověřenou účetní závěrku a 

výroční zprávu uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. 

 

1.3.1. Rozvaha 

„Rozvaha je základním účetním výkazem, ostatní vznikly historicky odvozením 

z potřeby detailnějšího sledování vybraných ekonomických charakteristik.“ 12 

Rozvaha nazývána také bilance zobrazuje finanční situaci firmy – stav jejího majetku 

a závazků k určitému časovému okamžiku, převážně k poslednímu dni finančního roku firmy.  

                                                 
8 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9 Např. akciové společnosti mají tuto povinnost dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pokud jejich aktiva 
jsou v hodnotě vyšší než 40 mil. Kč nebo tržby nad 80 mil. Kč nebo pokud jejich průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců v průběhu účetního období přesáhl 50. 
 
10 Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
 
11 Mezinárodní auditorské standardy 2008, Dostupné na: 
<http://www.kacr.cz/Article.asp?nDepartmentID=48&nArticleID=538&nLanguageID=1> 
 
12 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 80-
86119-58-0. str.  
 



 

10 

Na levé straně rozvahy jsou zachycena aktiva společnosti – přehled toho, co podnik 

vlastní (např. hotovost, zásoby) a co mu dluží další ekonomické subjekty (pohledávky, 

majetkové účasti) tzn. stav majetku podniku (majetková struktura podniku) – viz Tab. 1.1 

 

Na pravé straně rozvahy jsou zachycena pasiva společnosti - jakým způsobem jsou 

aktiva společnosti financována tzn. co firma dluží jiným ekonomickým subjektům (bankovní 

půjčky, obligace, závazky vůči dodavatelům) a vlastní kapitál (majetek akcionářů, atd.) neboli 

zdroje krytí majetku. 13 (Tab. 1.2) 

 

Tab. 1.1 Struktura strany aktiv rozvahy (rozvaha ve zjednodušeném rozsahu) 

Označení AKTIVA 
Běžné účetní období Minulé úč. období 

Brutto Korekce Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM                                
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál         
B. Dlouhodobý majetek                                                  
B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek         
B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek         
B. III.    Dlouhodobý finanční majetek         
C. Oběžná aktiva                                                       
C. I.    Zásoby         
C. II.    Dlouhodobé pohledávky         
C. III.    Krátkodobé pohledávky         
C. IV.    Krátkodobý finanční majetek         
D. I.    Časové rozlišení         
Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
13 BLAHA, Zdeněk S., JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. rozš. vyd. Praha: 
Management Press, 2006. 194 s. ISBN 80-7261-145-3. str. 18 
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Tab. 1.2 Struktura strany pasiv rozvahy (rozvaha ve zjednodušeném rozsahu) 

Označení PASIVA  Běžné účetní období Minulé účetní období 

  PASIVA CELKEM                                
A. Vlastní kapitál                                                      
A.  I. Základní kapitál     
A.  II. Kapitálové fondy     
A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku     
A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let     
A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)     
B. Cizí zdroje                                                            
B.  I. Rezervy     
B.  II. Dlouhodobé závazky     
B.  III. Krátkodobé závazky     
B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci     
C.  I. Časové rozlišení     

Zdroj: vlastní zpracování 

 

1.3.2. Výkaz zisku a ztráty 

 

Výkaz zisku a ztráty (VZZ) neboli výsledovka je dalším důležitým zdrojem pro 

finanční analýzu.   

„Výkaz zisku a ztráty konkretizuje, které náklady a výnosy za jednotlivé činnosti se 

podílely na tvorbě výsledku hospodaření běžného období, který je pak v rozvaze zobrazen jako 

jediný údaj,“14 

Při analýze VZZ zjišťujeme, jak jeho jednotlivé položky ovlivňují výsledek 

hospodaření (VH). 

Podstatu výkazu zisku a ztráty můžeme vyjádřit takto: 

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (zisk nebo ztráta) 

 

- Náklady můžeme definovat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. 

- Výnosy jsou peněžním vyjádřením výsledků plynoucích z provozování podniku a 

představují  finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a služeb15 

                                                 
14 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 
318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. str. 80 
 
15 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 80-
86119-58-0. 
 



 

12 

1.3.3. Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

 

Je dalším zdrojem dat finanční analýzy,. Je samostatnou přílohou  účetní závěrky 

povinně auditovaných společností. 

Přehled o peněžních tocích nám podává informace o přírůstcích a úbytcích peněžních 

prostředků (a za určité období. 

Výkaz cash flow srovnává bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků 

(příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité období.a slouží k posouzení skutečné finanční 

situace podniku. Dokážeme z něho zjistit kolik peněžních prostředků podnik vytvořil a 

k jakým účelům je použil Tento výkaz nám dokládá, že zisk a peníze nejsou totéž.16 

 

1.4. Metody finanční analýzy 

 

Obecně můžeme rozlišit dvě metody, kterými přistupujeme k hodnocení 

hospodářských jevů:17 

 

Fundamentální analýza – zakládá se na rozsáhlých znalostech vzájemných 

souvislostí mezi ekonomickými i mimoekonomickými, na zkušenosti odborníků (nejen 

pozorovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů), na jejich subjektivních 

odhadech, na citu pro situace a jejich trendy. Přestože má analýza k dispozici velké množství 

informací, zaměřuje se spíše na zpracování kvalitativních údajů. Pokud využívá kvantitativní 

informace, odvozuje zpravidla své závěry bez použití algoritmizovaných postupů 

 

Technická analýza – využívá matematických, matematicko-statistických a dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným 

(kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků. 

                                                 
16 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 
120 s. ISBN 978-80-247-1386-1 str.34 
 
17 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví, Díl II. Finanční analýza účetních výkazů. 2. 
aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 1995. 300 s. ISBN 80-85967_07-3. str.222 
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Metody technické analýzy dále rozdělujeme na:18 

- elementární metody – využívají základní aritmetické operace 

- vyšší metody – jsou metody založené na složitějších matematických postupech a 

myšlenkách 

 

Elementární metody  

a) Analýza absolutních ukazatelů (stavových i tokových) 

� Analýza trendů (horizontální analýza) 

� Procentní rozbor (vertikální analýza) 

b) Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

c) Analýza cash flow 

d) Analýza poměrových ukazatelů 

� rentability 

� aktivity 

� zadluženosti a finanční struktury 

� likvidity 

� kapitálového trhu 

� provozní činnosti 

� cash flow 

e) Analýza soustav ukazatelů 

� Pyramidové rozklady 

� Predikční modely 

 

Vyšší metody – pro přehled si uveďme některé z nich: 

a) Matematicko-statistické metody – 

� bodové odhady – určují se jimi standardní hodnoty ukazatele pro skupinu firem 

� statistické testy odlehlých dat – ověřují, zda krajní hodnoty ukazatelů náleží do 

zkoumaného souboru 

� empirické distribuční funkce – odhadují pravděpodobnost výskytu jednotlivých 

hodnot ukazatelů 

� korelační koeficienty – posuzují stupeň závislosti ukazatelů  

                                                 
18 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 1. vyd. Praha: Computer 
Press, 1999. 195 s. ISBN 80-7226-140-1. str. 6-7 
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� regresní modelování – k určení vzájemných vztahů mezi ukazateli a k rozčlenění 

podle jejich vlivu na požadovaný výsledek 

� autoregresní modelování 

� analýza rozptylu 

� diskriminační analýza – pomocí této analýzy lze stanovit významné příznaky 

finanční tísně a posoudit stupeň nebezpečí finančního kolapsu podniku 

b) nestatistické metody 

� matné (fuzzy) množiny 

� expertní systémy atd. 

 

1.5. Analýza absolutních ukazatelů 

 

Při analýze absolutních ukazatelů jsou k výpočtům používány údaje ze základních 

účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Tyto údaje nazýváme absolutními resp. 

extenzivními ukazateli. Podávají nám informace o rozsahu (objemu) zpravidla udávaných 

v peněžních jednotkách neboli v absolutním hodnotovém vyjádření. 

Absolutní ukazatele dále dělíme na: 

- stavové – tyto údaje nám poskytuje rozvaha a jedná se o údaje zachycené k určitému 

časovému okamžiku  

- tokové -  jedná se o údaje obsažené ve výkazu zisku a ztráty, které vypovídají o změně 

v určitém časovém intervalu  

 

Metodami, které  využíváme při analýze absolutních ukazatelů jsou: 

- analýza trendů – horizontální analýza 

- procentní rozbor – vertikální analýza 

 

1.5.1. Analýza trendů – horizontální analýza 

 

Tato analýza sleduje a porovnává absolutní ukazatele z účetních výkazů v čase. 

Nejčastěji porovnáváme údaje dvou po sobě jdoucích období – běžného a minulého účetního 

období. Zjišťujeme tzv. meziroční změny. V případě, že počítáme relativní změny, tedy o 

kolik procent se jednotlivé položky změnily, hovoříme o tzv. indexech. Jestliže porovnáváme 
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jednotlivé položky v absolutních hodnotách, jedná se o diference neboli rozdíly. Při analýze je 

obecně doporučováno využívat delší časové řady (nejméně 5 let) neboť pak dochází k  

přesnější interpretací zjištěných výsledků. Abychom dokázali výsledky správně interpretovat, 

musíme vzít v úvahu také další faktory např. změny v legislativě, postavení firmy na trhu a 

především vliv inflace, který se projeví ve všech zkoumaných položkách. 

 

Při analýze trendů postupujeme v porovnávání ukazatelů po řádcích – horizontálně. 

Proto hovoříme o horizontální analýze.(viz kapitola 3.2, tab. 3.1) 

 

1.5.2. Procentní rozbor – vertikální analýza 

 

Tato analýza bývá také nazývána jako procentní analýza komponent. Podstata 

vertikální analýzy totiž spočívá v poměřování (relaci) jednotlivých položek finančních 

položek k určité celkové veličině. U rozvahy jsou posuzovány jednotlivé komponenty 

(složky) majetku a kapitálu, přičemž zjišťujeme, jak se jednolité položky procentuelně podílí 

na celkové bilanční sumě. Např. u aktiv můžeme zjistit, jakou část aktiv nám tvoří 

dlouhodobý majetek, u pasiv získáme přehled o tom, v jaké míře se na nich podílí cizí nebo 

vlastní zdroje, tzn. z jakých zdrojů je majetek pořízen.   

 

Ve výkazu zisku a ztrát se jako základ pro procentní vyjádření určité položky bere 

obvykle velikost tržeb, přičemž tržby = 100%, tzn., že všechny položky výkazu v daném roce 

jsou vyjádřeny jako procento z tržeb dosažených v tomto roce.19 

 

Označení vertikální analýza vzniklo proto, že se při procentním vyjádření jednotlivých 

komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích) a nikoliv napříč 

jednotlivými roky.20(viz kapitola 3.2, tab. 3.2) 

 

                                                 
19 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví, Díl II. Finanční analýza účetních výkazů. 2. 
aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 1995. 300 s. ISBN 80-85967_07-3. str. 253 
 
20 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. ISBN 978-
80-251-1830-6. str. 17 
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Výhodou vertikální analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci, a umožňuje tedy 

srovnatelnost výsledků analýzy z různých let, srovnávání vývojových trendů za více let i 

srovnávání různých firem. 
 

1.6. Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Analýza rozdílových ukazatelů nám slouží k posouzení finanční situace firmy, 

zejména jeho likvidity. Rozdílové ukazatele bývají také označovány jako fondy finančních 

prostředků. 

Ve finanční analýze se fond chápe jako:21 

a) agregace (shrnutí) určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva 

b) rozdíl mezi souhrnem určitých (tj. všech vybraných) položek krátkodobých aktiv a 

souhrnem určitých pasiv. Tento rozdíl bývá obvykle označován jako tzv. čistý fond.  

 

V literatuře se můžeme nejčastěji setkat s analýzou těchto ukazatelů: 

- čistý pracovní kapitál 

- čisté pohotové prostředky (peněžní finanční fond) 

- čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

 

1.6.1. Čistý pracovní kapitál (ČPK)22 

 

Patří mezi nejčastěji používané rozdílové ukazatele. Je překládán z anglického výrazu 

Net Working Capital. V českém jazyce bývá také označován jako provozní kapitál. 

Tento ukazatel se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy (OA) a celkovými 

krátkodobými dluhy (CKkr). Ty bývají v odborné literatuře vymezeny od splatnosti 1 rok až 

po splatnost 3 měsíční, což umožňuje v oběžných aktivech výstižněji oddělit tu část 

                                                 
21 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví, Díl II. Finanční analýza účetních výkazů. 2. 
aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 1995. 300 s. ISBN 80-85967_07-3. str. 258 
 
22 Zpracováno dle: KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví, Díl II. Finanční analýza 
účetních výkazů. 2. aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 1995. 300 s. ISBN 80-85967_07-3. str. 258-263 
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finančních prostředků, která je určena na brzkou úhradu krátkodobých závazků (dluhů) od té 

části, která je relativně volná a kterou chápeme jako určitý finanční fond. 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 

nebo 

ČPK = dlouhodobé zdroje – stálá aktiva 

 

Na čistý pracovní kapitál existují dva pohledy: 

- pohled manažera 

- pohled vlastníka 

 

Z pohledu finančního manažera představuje finanční fond součást oběžného majetku 

financovanou dlouhodobým kapitálem (vlastním nebo cizím) neboli je částí dlouhodobého 

kapitálu, který je vázán v oběžném majetku. Jedná se o relativně volný kapitál, využívaný 

k zajištění hladkého průběhu hospodářské činnosti. Pro manažery je čistý pracovní kapitál 

fondem finančních prostředků, který by měli co nejlépe využívat. (Obr. 1.1) 

 

Vlastník má právo rozhodovat o dlouhodobém financování (vlastním i cizím), o jeho 

zvyšování i snižování. Vyjadřuje se k pořizování stálých aktiv (k hmotnému i nehmotnému 

dlouhodobému majetku a k finančním investicím) i k jejich změnám. Protože opatrný přístup 

k financování vyžaduje, aby dlouhodobý kapitál byl větší než stálá aktiva, vlastník sám 

určuje, kolik z dlouhodobého kapitálu připadne na financování běžné činnosti. Pro vlastníka 

představuje čistý pracovní kapitál běžně pracující dlouhodobý kapitál. (Obr. 1.2) 
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K dl

ČPK

CK kr

CK dl

VK
SA

OA

Pohled manažera (z pozice aktiv)   Pohled vlastníka (z pozice pasiv) 

        

Obr. 1.1      Obr. 1.2 

Zdroj: KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví, Díl I. Jak porozumět účetním výkazům. 2. 
aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 1995. 214 s. ISBN 80-85967-06-5, str. 260 - 261 
 

ČPK = OA - CK kr      ČPK = VK + CK dl - SA 

 

CKdl cizí kapitál dlouhodobý  CKkr cizí kapitál krátkodobý 

ČPK čistý pracovní kapitál   Kdl dlouhodobý kapitál 

OA oběžná aktiva    SA stálá aktiva 

VK vlastní kapitál 

 

Vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky má zásadní vliv na platební 

schopnost podniku. Přebytek krátkodobých aktiv (vhodně strukturovaných a ve zdravé míře 

likvidních) nad krátkodobými zdroji vytváří dobré finanční zázemí firmy. Likviditu podniku 

zajišťuje potřebná výše čistého pracovního kapitálu. Ten vytváří jakýsi „finanční polštář“, 

díky kterému může firma pokračovat v činnosti i tehdy, jestliže dojde k nějaké nečekané 

události, která by si vyžádala vysoký výdej peněžních prostředků. Velikost tohoto polštáře 

závisí na faktorech jako např.: doba obratu zásob, doba obratu pohledávek (inkasa), doba 

obratu krátkodobých dluhů a na míře pravidelnosti obrátek u zmíněných položek. Tyto 

položky můžeme zahrnout do společného názvu ukazatele aktivity, které spadají do kategorie 

tzv. poměrových ukazatelů (viz kapitola 1.8) 

 

Pro analýzu finanční situace podniku, především jeho likvidity, pomocí čistého 

pracovního kapitálu jsou důležité transakce, které způsobily za určité období jeho výslednou 

změnu (zvýšení či snížení).  

Změnu ČPK za určitý časový úsek můžeme vypočítat ze vztahu: 

Kdl

ČPK
OA

VK

CK kr

CKdl

SA
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∆∆∆∆ČPK = ČPKk – ČPKp, 

Kde ∆ČPK je změna čistého pracovního kapitálu za určitý časový interval 

ČPKk je velikost čistého pracovního kapitálu na konci sledovaného intervalu, 

ČPKp je velikost čistého pracovního kapitálu na počátku sledovaného intervalu. 

 

1.6.2. Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

 

Tento ukazatel je modifikací čistého pracovního kapitálu, jehož nedostatkem je míra 

likvidity. U ČPK jsou v oběžných aktivech zahrnuty i méně likvidní popř. dlouhodobě nebo 

trvale nelikvidní položky (nedokončená výroba, dlouhodobé pohledávky, nedobytné 

pohledávky, neprodejné výrobky atd.). To tedy znamená, že neexistuje identita mezi ČPK a 

likviditou a výsledkem může být rostoucí ČPK a klesající likvidita. 

 

Pokud tedy chceme tyto nedostatky odstranit, použijeme ukazatel čisté pohotové 

prostředky neboli peněžní finanční fond. V případě, že posuzujeme okamžitou likviditu 

(nejvyšší stupeň likvidity), která je rozdílem mezi pohotovými peněžními prostředky (PPP) a 

okamžitě splatnými závazky, zahrneme do pohotových peněžních prostředků pouze hotovost 

a peníze na běžných účtech. Jestliže budeme nahlížet na likviditu méně přísně, mohli bychom 

do pohotových peněžních prostředků zahrnout také šeky, směnky, krátkodobé cenné papíry 

atd., které jsou považovány za ekvivalenty PPP a jsou poměrně snadno a rychle přeměnitelné 

na peníze. 

 

1.6.3. Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

 

Představuje střední cestu mezi oběma zmíněnými rozdílovými ukazateli likvidity. Při 

výpočtu jsou z oběžných aktiv vyloučeny zásoby i nelikvidní pohledávky. Od takto 

upravených aktiv pak odečítáme krátkodobé závazky. 23 

 

                                                 
23 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. ISBN 978-
80-251-1830-6. str. 38-39 
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1.7. Analýza cash flow 

Cash flow neboli peněžní tok zachycuje skutečný pohyb peněžních prostředků 

podniku v průběhu účetního období. 

  

Naše účetní standardy rozdělují CF ve výkazu na:24 

- CF z provozní činnosti – odráží generování peněz v rámci standardního provozu 

(výroba, prodej výrobků a služeb) 

- CF z investiční činnosti – reflektuje změny peněz v souvislosti s investováním (změny 

investičního majetku a jeho zdrojů) 

- CF z finanční činnosti – zahrnuje dopad způsobu financování společnosti 

 

Cash flow zjišťujeme dvěma metodami:25 

- Přímou metodou – tzn., že částky z cash flow počítáme jako celkové sumy všech 

příjmů produkujících fondy a celkové sumy všech výdajů spotřebovávajících fondy 

- Nepřímou metodou – při této metodě se vychází z provozního zisku, který se dále 

upravuje o výnosy a náklady, které se nevztahují k pohybu prostředků v průběhu 

období (např. odpisy) 

 

Cash flow není vhodné zaměňovat se stavem peněžních prostředků, které jsou 

zachyceny v rozvaze podniku k určitému okamžiku, neboť CF charakterizuje změnu stavu 

peněžních prostředků podniku za určité období v souvislosti s ekonomickou činností a příčiny 

této změny.26 

 

1.8. Analýza poměrových ukazatelů 

Je velmi oblíbenou a nejčastěji používanou metodou rozboru účetních výkazů, neboť 

tyto výkazy jsou veřejně dostupnými informacemi, ke kterým mají přístup i externí uživatelé. 

                                                 
24 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 137 
s. ISBN 80-7179-321-3. str. 28 
 
25 SYNEK, M. a kolektiv: Manažerská ekonomika. 3.přeprac. a akktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 
466 s. ISBN 80-247-0515-X. str. 349 
 
26 VALACH, J. aj.  Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. str. 84 
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Poměrové ukazatele (ratio) charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma položkami 

účetních výkazů (mezi dvěma extenzivními ukazateli) pomocí jejich poměru. Poměrové 

ukazatele nám umožňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních 

charakteristikách podniku. Další důvody, pro které jsou poměrové ukazatele hojně využívány: 

- umožňují provádět analýzu časového vývoje finanční situace zkoumaného podniku 

- jsou vhodným nástrojem průřezové analýzy tj. porovnávání finanční situace firmy 

s finanční situací podobných firem 

- mohou být používány jako vstupní údaje matematických modelů umožňujících popsat 

závislosti mezi jevy, klasifikovat stavy, hodnotit rizika i předpovídat budoucí vývoj.27 

 

Abychom mohli vzájemně porovnávat jednotlivé položky účetních výkazů, musí mezi 

nimi existovat vzájemný vztah (souvislost), který nám dává smysl při jejich interpretaci. 

 

Poměrové ukazatele lze tvořit pomocí podílu tzn., že jsou dávány do poměru část 

celku a celek (např. podíl vlastního kapitálu k celkovému kapitálu nebo pomocí vztahu, kdy 

jsou dávány do poměru samostatné veličiny (např. zisk k celkovým aktivům).28 

 

Poměrových ukazatelů existuje celá řada. Nejčastěji je rozdělujeme do těchto skupin:29 

 

� rentabilita (výnosnost) – u těchto ukazatelů je poměřován zisk s jinými 

veličinami ke zhodnocení úspěšnosti při dosahování podnikových cílů 

� aktivita -  pomocí tohoto ukazatele můžeme měřit efektivnost podnikatelské 

činnosti a využití zdrojů podle rychlosti obratu vybraných položek rozvahy 

� zadluženost – posuzuje se finanční struktura podniku z dlouhodobého hlediska. 

Pomocí těchto ukazatelů můžeme posoudit výši rizika, jež firma podstupuje při 

dané struktuře vlastních a cizích zdrojů, ale i schopnost firmy znásobit své 

zisky využitím cizího kapitálu 

� likvidita – odhaduje se schopnost podniku splácet krátkodobé závazky 

                                                 
27 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví, Díl II. Finanční analýza účetních výkazů. 2. 
aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 1995. 300 s. ISBN 80-85967_07-3. str. 275 
 
28 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. ISBN 978-
80-251-1830-6. str. 55 
 
29 KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví, Díl II. Finanční analýza účetních výkazů. 2. 
aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 1995. 300 s. ISBN 80-85967_07-3. str. 276 
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� ukazatele kapitálového trhu - zabývají se hodnocením činnosti z hlediska 

zájmů akcionářů. Obvykle jsou využívány u společností, které jsou kótovány 

na burze cenných papírů. 

 

1.8.1. Ukazatele rentability30 

 

Jsou také nazývány jako ukazatele výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios), proto 

můžeme rentabilitu popsat jako schopnost firmy generovat zisk. Patří mezi nejdůležitější 

ukazatele hodnocení podnikatelské činnosti – její efektivnosti. 

 

„Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Je formou vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice 

slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu“31 

 

 Ukazatele rentability řadíme mezi tzv. mezivýkazové ukazatele, neboť využívají 

údaje ze dvou základních účetních výkazů: 

- z rozvahy – objem kapitálu 

- z výkazu zisku a ztráty – velikost zisku32 

 

Obecně se rentabilita vypočítá jako poměr zisku a vloženého kapitálu.  Tento ukazatel 

můžeme používat v různých obměnách. Záleží na tom, v jaké formě zisk nebo vložený kapitál 

dosazujeme do vzorce a k jakému účelu tento ukazatel chceme použít.  

Nejčastěji používáme k výpočtům tyto druhy zisku: 

- čistý zisk (ČZ) nebo také EAT – Earnings after Taxes – jak z názvu vyplývá, jedná se 

o zisk po zdanění a zahrnuje nákladové úroky 

- zisk před zdaněním (ZD) neboli EBT – Earnings before Taxes – není zdaněn a 

obsahuje nákladové úroky 

- zisk před úroky a zdaněním (ZUD) nebo EBIT – Earnings before Interest and Taxes33 

                                                 
30 Zpracováno dle: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 1. vyd. 
Praha: Computer Press, 1999. 195 s. ISBN 80-7226-140-1. str. 46-49 
 
31 VALACH, J. aj.  Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. str. 94 
 
32 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 
318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. str. 80 
 
33 VALACH, J. aj.  Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. str. 95 
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ROI – rentabilita vloženého kapitálu – ukazatel míry zisku (Return on Investmensts) – 

ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do firmy, nezávisle na 

zdroji financování. 

 

   

 

V čitateli se mohou vyskytovat také  čistý zisk nebo zisk před úroky a zdaněním. 

Záleží na účelu, k jakému má při analýze sloužit. 

 

ROA – rentabilita celkových vložených aktiv - ukazatel míry výnosu na aktiva (Return on 

Assets) – v literatuře také označován jako RCK (rentabilita celkových aktiv).  

Poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobých).  

 

        

 

Dosazujeme-li do čitatele EBIT, který zhruba odpovídá provoznímu zisku, měříme 

tzv. hrubou produkční sílu aktiv podniku.34 

V případě, že bychom dosadili do čitatele EBT, nebyl by efekt zdanění podchycen. 

Ukazatel nás v tomto případě informuje o tom, jaká by byla rentabilita podniku, kdyby 

neexistovala daň ze zisku., což je v praxi nevyužitelné. Daň ze zisku je totiž přirozenou 

součástí ekonomického prostředí a daňového systému.35 

 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu – ukazatel výnosnosti vlastního jmění (Return on 

Equity) – označován také jako RVK (rentabilita vlastního kapitálu) 

Ukazatel zjistíme z následujícího vzorce: 

 

       

 

                                                 
34 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 1. vyd. Praha: Computer 
Press, 1999. 195 s. ISBN 80-7226-140-1. str. 47 
 
35 VALACH, J. aj.  Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. str. 97 
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Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů, a tedy i jejich zhodnocení v 

zisku. Úroveň rentability kapitálu je závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře 

cizího kapitálu. Důvodem růstu ROE může být např. vyšší vytvořený zisk, pokles úrokové 

míry cizího kapitálu, snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu.36 

 

Vlastníci (akcionáři, společníci a další investoři) pomocí míry ziskovosti z vlastního 

jmění zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos a zda je využíván s intenzitou, která 

odpovídá velikosti jejich investičního rizika. 37 

 

ROCE – rentabilita dlouhodobých zdrojů – ukazatel výnosnosti dlouhodobého 

investovaného kapitálu (Return on Capital Employed)  

 

závazkydlouhodobékapitálvlastní

sazbadaňováúrokyziskčistý
ROCE

+
−×+= )1(

 

 

V čitateli je zobrazen součet zisku po zdanění a zdanění úroky (celkový výdělek 

investorů) a ve jmenovateli dlouhodobé finanční prostředky, které má firma k dispozici tj. 

suma dlouhodobě investovaného kapitálu (investorů, věřitelů). Krátkodobá pasiva zahrnuta 

nejsou, neboť nejsou považována za kapitál (nejsou získávána na kapitálovém trhu, ale na 

peněžním) a neočekává se jejich významnější vliv na rentabilitu.38 

 

ROS – rentabilita tržeb (Return on Sales) – tento ukazatel poměřuje zisk před úroky a 

zdaněním k celkovým tržbám (tržby z prodeje zboží a tržby z prodeje vlastních výrobků a 

služeb. Je významný pro hodnocení efektivity podniku, neboť ukazuje, jaký zisk je firma 

schopna vygenerovat na 1 Kč tržeb, tzn. s jak nízkými náklady nebo za jak vysokou cenu je 

schopen vyrábět výrobek nebo službu. 

 

tržby

zdanědanaúrokypřřezisk
ROS=  

                                                 
36 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 80-
86119-58-0. str. 78 
 
37 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 1. vyd. Praha: Computer 
Press, 1999. 195 s. ISBN 80-7226-140-1. str. 47 
 
38 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 
318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. str. 85 
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1 – ROS nákladovost tržeb – je doplňkovým ukazatelem k rentabilitě tržeb 

 

ROS
tržby

zdaněnímaúrokypředzisk

tržby

zdaněnímaúrokypředzisktržby

tržby

náklady −=−=−= 11

 

Tento ukazatel nám říká, kolik zisku firma získá na 1Kč vložených nákladů. 

 

1.8.2. Ukazatele aktivity39 

 

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. Má-li jich 

více, než je účelné, vznikají jí zbytečné náklady, a tím i nízký zisk. Má-li jich nedostatek, pak 

se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy, 

které by mohla získat. „Obvykle se uvádějí v podobě ukazatelů vyjadřujících vázanost 

kapitálu ve vybraných položkách aktiv a pasiv, obratovost aktiv (jako inverzní podoba 

vázanosti aktiv) nebo dobu obratu aktiv (vyjádřenou počtem dnů)..40 

 

Mezi nejvyužívanější patří: 
 

Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) – ukazatel intenzity využití zásob 

 

Je stanoven jako počet obrátek zásob za sledované období. Znamená to, kolikrát je 

zásoba firmy prodána a znovu uskladněna. Pokud vydělíme 360 počtem obrátek, dostaneme 

dobu obratu ve dnech. Problémem tohoto ukazatele je, že v tržbách se odráží výsledek 

celoroční aktivity, zatímco hodnota vyjadřuje stav k určitému období. Pro přesnější vyjádření 

se někdy používá průměrná hodnota zásob. 

 

Vypočtené hodnoty ukazatele se porovnávají s oborovým průměrem. Pokud vypočtená 

hodnota je vyšší než oborový průměr, znamená to, že firma nemá zbytečné zásoby. 

Přebytečné zásoby jsou neproduktivní. Vyžadují vyšší financování a firma tak musí 

vynakládat více prostředků na skladování. Vysoké nadbytečné zásoby také znamenají 

investici s nulovým výnosem. 
                                                 
39 Zpracováno dle: JAROSLAV SEDLÁČEK. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 149 s. ISBN 978-80-251-
1830-6 str. 60-63 
 
40 JAROSLAV SEDLÁČEK. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 149 s. ISBN 978-80-251-1830-6 str. 60 
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Průměrná doba inkasa (Average Collection Period) – ukazatel doby obratu pohledávek 

 

Udává průměrnou dobu obratu pohledávek, tj. doba, po kterou musí podnik obvykle 

čekat, než obdrží platby za již prodané zboží, či služby. Dobu obratu je vhodné srovnávat 

s běžnou platební podmínkou, za které podnik fakturuje své zboží. Pokud je delší než běžná 

doba splatnosti, je zřejmé, že obchodní partneři neplatí včas své závazky. V takovém případě 

je třeba provést opatření k nápravě a zlepšit vymáhání pohledávek. 

 

 

 

Doba obratu závazků (Payables Turnover Ratio) – průměrná doby odkladu plateb 

 

V souvislosti s dobou inkasa tržeb je zajímavé zjistit, jaká je platební morálka firmy 

vůči jejím dodavatelům. Tuto hodnotu zjistíme obdobným způsobem jako předchozí ukazatel 

a ukazuje, jak dlouho firma odkládá placení faktur dodavatelům. Pokud tuto hodnotu 

porovnáme s předchozím ukazatelem, pak můžeme zjistit, zda firma není v nevýhodě při 

poskytování příliš dlouhých dob splatnosti svých vystavených faktur. Jestliže firma dává 

svým odběratelům možnost čerpat delší obchodní úvěr než čerpá sama od svých dodavatelů, 

má v neuhrazených pohledávkách alokované zdroje, které by mohly být využity lepším 

způsobem. 
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Obrat stálých aktiv (Fixed Assets Turnover) 

 

Tento ukazatel nám udává, s jakou efektivitou jsou využívány budovy, zařízení, stroje 

a jiná stálá aktiva a jaký je obrat stálých aktiv za časové období, obvykle jeden rok. 

V případě, že je jeho hodnota nižší, firma nevyužívá dostatečně výrobní kapacity. Je důležitý 

při rozhodování o nových investicích. 

 

 

 

Obrat celkových aktiv (Total Assets Ratio) 

 

Udává počet obrátek aktiv za časový interval, většinou jeden rok. V případě nižší 

hodnoty tohoto ukazatele můžeme usuzovat o nízké aktivitě podniku a je tedy potřeba zvýšit 

prodeje, nebo odprodat některé částí majetku. Je důležité dělat srovnání v podnicích jednoho 

odvětví. 

 

 
 

 

1.8.3. Ukazatele zadluženosti41 

 

Jako zadluženost označujeme skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv 

a činností cizí zdroje. Toto ovlivňuje jak výnosnost kapitálu akcionářů, tak i riziko. I když je 

zadluženost vysoká, nemusí být ještě negativním jevem podnikových procesů. Může zároveň 

přispět k vyšší celkové rentabilitě, ale také ohrožovat finanční stabilitu firmy.  

 

Podniky používají pro financování svých aktiv i cizí kapitál s tím, že výnos, který tím 

získají, a také výnosnost celkového vloženého kapitálu bude vyšší, než jsou náklady spojené 

s použitím cizího kapitálu. Poměr vlastního kapitálu se liší v různých oborech. V zásadě by 

                                                 
41 Zpracováno dle: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 1. vyd. 
Praha: Computer Press, 1999. 195 s. ISBN 80-7226-140-1. str. 53-57 
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mělo být uplatňováno pravidlo, že vlastní kapitál má být pokud možno vyšší než cizí, protože 

cizí kapitál je nutno splatit. Jestliže majitelé firem menší podíl celkového investovaného 

kapitálu, pak je riziko podnikání přeneseno na věřitele, což může mít za následek obtížné 

získávání úvěrů nebo za nevýhodných podmínek. 42 

 

Celková zadluženost (Debt Ratio) – ukazatel věřitelského rizika 

 

Jedná se o základní ukazatel zadluženosti. Vypočítá se jako podíl celkových závazků 

k celkovým aktivům. Čím větší je podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář 

proti ztrátám věřitelů v případě likvidace. Věřitelé dávají přednost nízké hodnotě ukazatele 

zadluženosti, zatímco vlastníci se snaží využít finanční páky ke zvýšení výnosů a rentability. 

Hodnota se srovnává s oborovým průměrem. Je-li hodnota vyšší než oborový průměr, může 

být pro podnik obtížné získat další finanční zdroje. Věřitelé by se zdráhali půjčit firmě další 

peníze, nebo by požadovali větší úrok. 

 

 

 

Kvóta vlastního kapitálu (Equity Ratio) – vybavenost vlastním kapitálem 

 

Je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Počítá se jako poměr vlastního kapitálu 

k celkovým aktivům a někdy se také používá název koeficient samofinancování. 

 

 

 

Tento ukazatel vyjadřuje poměr, v jakém jsou aktiva podniku financována finančními 

prostředky vlastníků podniku, a vypovídá o finanční nezávislosti podniku. 

 

Koeficient zadluženosti (Debt to Equity Ratio) – míra zadluženosti 

 

Má stejnou vypovídací schopnost jako celková zadluženost. Oba rostou s tím, jak roste 

proporce dluhů ve finanční struktuře podniku. Ve finanční analýze se používá i převrácená 

                                                 
42 VALACH, J. aj.  Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. str. 105 
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hodnota tohoto ukazatele, která je označována jako míra finanční samostatnosti podniku. 

Pokud podnik využívá leasingové financování, měl by být objem závazků z leasingových 

smluv přičten k objemu cizího kapitálu, protože budoucí leasingové splátky nejsou zachyceny 

v účetnictví nájemce, ale jde v podstatě o stejný dluh jako u splátek úvěru. 

 

 * 100 

 

K analýze zadluženosti je možné použít další ukazatele. Zde jsou vedeny některé z nich: 

 

• Krytí fixních poplatků = (EBIT + dlouhodobé splátky) / (úroky + dlouhodobé splátky) 

• Dlouhodobá zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál / celková aktiva 

• Běžná zadluženost = krátkodobý cizí kapitál / celková aktiva 

• Dlouhodobé krytí stálých aktiv = (vl. kapitál + dl. cizí kapitál) / celková aktiva 

• Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem = vlastní kapitál / stálá aktiva 

 

 

1.8.4. Ukazatele likvidity43 

 

Tyto ukazatele charakterizují schopnost firmy dostát svým závazkům. Likvidnost je 

jednou z charakteristik majetku a vyjadřuje míru obtížnosti transformovat majetek do podoby 

hotovostních peněz.44 V souvislosti s platební schopností se můžeme setkat ještě s dalším 

pojmem solventnost, která je definována jako připravenost podniku, hradit své dluhy, když 

nastala jejich splatnost. „Podmínkou solventnosti je, aby podnik měl část majetku vázán ve 

formě, jíž může platit, tedy ve formě peněz. Jinými slovy lze říci, že podmínkou solventnosti je 

likvidita“ 45. 

                                                 
43 Zpracováno dle: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 1. vyd. 
Praha: Computer Press, 1999. 195 s. ISBN 80-7226-140-1. str. 53-57 
 
44 VALACH, J. aj.  Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. str. 108 
 
45 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 1. vyd. Praha: Computer 
Press, 1999. 195 s. ISBN 80-7226-140-1. str. 57 
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Běžná likvidita (Current Ratio) – celková likvidita 

 

Tento ukazatel nám ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

neboli, kolikrát by byl schopen podnik uspokojit své věřitele, v případě, že by proměnil 

veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost. Je to tedy velice cenná informace pro 

krátkodobé věřitele podniku, protože jim ukazuje do jaké míry jsou jejich investice chráněny 

hodnotou majetku podniku.  

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je pravděpodobnost zachování 

platební schopnosti podniku. Vysoké pohledávky, nevhodné a zastaralé zásoby mohou 

vyvolat dojem vysoké likvidity, přestože podnik ve skutečnosti nachází v platební 

neschopnosti. Proto je nutné si uvědomit, že tato charakteristika je závislá na struktuře 

oběžných aktiv, likvidností jednotlivých druhů oběžných aktiv a rovněž typu odvětví, ve 

kterém podnik operuje.. 46 

 

 

 

Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti podniku a je postačující pro hodnotu vyšší 

než 1,5“.47 

 

Pohotová likvidita (Quick Ratio) 

 

Tato analýza ve snaze odstranit nevýhody předchozího ukazatele vylučuje z oběžných 

aktiv nejméně likvidní části (zásoby). Při výpočtu tohoto ukazatele bereme v potaz struktura 

oběžných aktiv z hlediska likvidity a poměřují se tzv. pohotová aktiva ke krátkodobým 

závazkům. V analýze likvidity je dobré porovnávat poměr mezi ukazatelem běžné a pohotové 

likvidity. „ Pro zachování likvidity podniku by hodnota tohoto ukazatele neměla klesnout pod 

1“. 48 

Podstatně nižší hodnota pohotové likvidity oproti běžné, ukazuje na nadměrnou váhu 

zásob v rozvaze společnosti. V některých případech je tento stav odůvodnitelný, například u 

firem s rychlou obrátkou zásob, nebo při sezónním charakteru hospodaření. 

                                                 
46 VALACH, J. aj.  Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. str. 109 
47 JAROSLAV SEDLÁČEK. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 149 s. ISBN 978-80-251-1830-6 str. 66 

 
48 JAROSLAV SEDLÁČEK. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 149 s. ISBN 978-80-251-1830-6 str. 66 
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Okamžitá likvidita (Cash Ratio) 

 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Likvidita je zajištěna při hodnotě 

ukazatele alespoň 0,2.49  

 

 

 

 

1.9. Bankrotní model – Altmanovo Z-skóre 

Bankrotní modely patří do soustavy účelově vybraných ukazatelů. Cílem bankrotních 

modelů je přiřadit firmě danou číselnou charakteristiku, na základě které pak posuzují 

finanční zdraví firmy.  Informují uživatele o tom, zda v dohledné době hrozí firmě bankrot. 

Každá firma, která je ohrožena bankrotem, totiž vykazuje symptomy typické pro bankrot již 

určitou dobu před samotným bankrotem. Nejčastějšími symptomy jsou problémy s běžnou 

likviditou, výší čistého pracovního kapitálu, problémy s rentabilitou celkového vloženého 

kapitálu.50  

 

Altmanova formule bankrotu (Z-skóre)51 

 

Vychází z diskriminační analýzy (přímá statistická metoda spočívající v třídění 

pozorovaných objektů do dvou nebo více definovatelných skupin podle určitých 

charakteristik), kterou uskutečnil koncem 60. a 80. let profesor Altman u několika desítek 

                                                 
49 JAROSLAV SEDLÁČEK. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 149 s. ISBN 978-80-251-1830-6 str. 67 
50 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 
120 s. ISBN 978-80-247-1386-1 str. 72 
 
51 Zpracováno dle: SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007. 
154 s. ISBN 978-80-251-1830-6. str. 110 
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zbankrotovaných a nezbankrotovaných podniků. Z-skóre se počítá odlišně pro podniky, které 

mají akcie veřejně obchodovatelnými na kapitálovém trhu a pro ostatní podniky. Pro potřeby 

této práce uvádím vztah pro výpočet Z-skóre pouze pro ostatní podniky, neboť tento je 

relevantní pro rozbor mnou analyzovaného podniku 

: 

EDCBAZ *998,0*420,0*107,3*847,0*717,0 ++++= , kde 

 

A = čistý provozní kapitál/celková aktiva, 

B = nerozdělený zisk/celková aktiva, 

C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva, 

D = vlastní kapitál/celkové dluhy, 

E = celkový obrat/celková aktiva.  

 

Hranice pro předvídání finanční situace firmy: 

 

Z > 2,9 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 
1,2 < Z ≤ 
2,9 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků 
Z ≤ 1,2 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 
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2. CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉHO STAVEBNÍHO 

PODNIKU 

 

2.1. Představení společnosti Stavby kvalitně, a.s.  

 

Jak již bylo řečeno, za cíl své práce jsem si zvolila firmu, ve které pracuji, ale 

z důvodu přání vedení firmy ji nejmenovat jsem zvolila název Stavby kvalitně, a.s.   

 

Tato společnost vstoupila na český trh před téměř 15 lety a stala se významnou 

univerzální stavební společností, která působí na českém trhu jako generální dodavatel staveb. 

Za dobu svého působení prošla firma dynamickým rozvojem, během kterého značně rozšířila 

své výrobní a obchodní zázemí. Firma si postupně vybudovala pevnou pozici mezi stavebními 

společnostmi na českém trhu. V roce 2004 došlo ve firmě k organizačním změnám, které 

vedly k vytvoření další pobočky v ČR, která je spravována generálním ředitelstvím v místě 

sídla firmy. Podnik svou působnost rozšířil také na území Slovenské republiky, kde byla 

založena organizačná zložka Slovensko. Organizační  schéma společnosti je znázorněno 

v Příloze č.1. 

 

Společnost Stavby kvalitně, a.s. je 100% vlastněna jediným českým subjektem 

(nejmenovanou akciovou společností) a vykazuje základní kapitál v hodnotě 205,000.000,- 

Kč.  Základní kapitál je rozdělen na 204 kusů akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 

1,000.000,- Kč a 2 kusy akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. Akcie 

byly vydány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. 

 

Firma se při své činnosti zaměřuje především na kvalitu prováděných prací, na potřeby 

a snižování rizik zákazníka, ochranu životního prostředí a také na ochranu zdraví a 

bezpečnost práce. Z těchto důvodů postupně zavedla a udržuje systém řízení podniku. Od 

roku 1998 má zaveden Systém řízení jakosti dle ISO 2002. Na tento proces navázalo získání 

certifikátu ISO 9001, který byl společnosti vydán v roce 2002. Od tohoto roku až po 

současnost prochází společnost pravidelně a úspěšně recertifikací. Naposledy byla firma 

recertifikována v loňském roce a v systému QMS ji byly vydány certifikáty ČSN EN ISO 



 

34 

9001:2009 (řízení kvality), ČSN EN ISO 14001:2005 (řízení podniku z hlediska ochrany 

životního prostředí) a ČSN OHSAS 14001:2008 (systém řízení BOZP).  

Všechny tyto systémy řízení podniku jsou zavedeny pro činnosti: 

� Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

� Projektová činnost ve výstavbě 

� Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů pro stavebnictví 

� Průzkumné a diagnostické práce v oboru pozemních komunikací 

 

Společnost disponuje materiálně-technickým vybavením, kterým se řádí ke špičkám 

ve svém oboru. Díky tomuto vybavení je schopna pokrýt vlastními prostředky i technicky 

velmi náročné stavby.  Provozní vybavení neustále přizpůsobuje novým trendům. 

 

Pro komplexní řízení stavební výroby firma využívá systém IPOS, který je plně 

přizpůsoben potřebám stavební firmy.  Společnost tento systém využívá ve všech fázích 

předvýrobního, výrobního a povýrobního procesu.  Tento systém umožňuje všem řídícím 

pracovníkům jednotlivých stavebních zakázek získat přehled o nákladech a výnosech této 

stavby, o uhrazených a neuhrazených fakturách atd. Řídícím pracovníkům společnosti pak 

podává pravidelně a včas přehled o ekonomických výsledcích (výsledky je možné zpracovat 

pomocí tohoto systému pro lepší přehlednost také v grafickém vyjádření) jednotlivých staveb, 

středisek, útvarů, závodů či celé firmy.  Firma díky tomu může eliminovat rizika vzniklá 

špatným rozhodnutím řídících pracovníků při investiční výstavbě. Systém IPOS dále slouží ke 

zpracování cenových nabídek (výrobních kalkulací, časových harmonogramů), ke zpracování 

mzdové a personální agendy, finančního účetnictví, k vedení skladového hospodářství, 

podnikových statistik apod. 

 

2.2. Předmět podnikání společnosti 

Firma Stavby kvalitně, a.s. se zabývá mnoha činnostmi. Můžeme si jmenovat některé 

z nich, které má jako předmět podnikání zapsány v obchodním rejstříku. 

 

Předmět podnikání dle OR:  

- projektová činnost ve výstavbě 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
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- výkon zeměměřičských činností 

- silniční motorová doprava 

- zámečnictví,  nástrojařství 

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

 

Firma Stavby kvalitně, a.s. zajišťuje jako generální dodavatel širokou škálu staveb v oborech: 

 

� pozemní stavby – v tomto oboru je firma v současné době schopna realizovat i stavby 

velkých investičních celků. Podnik má za sebou řadu dlouhodobých zkušeností se 

stavbami v oblasti komerční, občanské i průmyslové výstavby a mimo jiné také 

s náročnými  rekonstrukcemi vč. historických objektů. Úsek pozemních staveb má 

významný podíl na obchodním obratu firmy ze stavební činnosti. (viz tab. 3.1) 

� vodohospodářské a dopravní stavby – podnik se v tomto oboru zabývá především 

výstavbou vodohospodářských staveb vč. ekologických staveb, inženýrských a 

technických sítí. U dopravních staveb patří do základního portfolia stavby silnic a 

rychlostních komunikací vč. mostních konstrukcí různých typů a rozpětí a to jak 

v silniční, tak i v železniční síti.  

� projektová činnost – úsek projekce zpracovává a zajišťuje projektovou dokumentaci 

ve všech projektových stupních a to zejména v oblasti občanských a bytových staveb a 

v oblasti staveb průmyslových. Tento úsek disponuje zkušenými autorizovanými 

inženýry, kteří jsou i v krátkém čase zpracovat kompletní projektovou dokumentaci 

vč. zajištění souvisejících inženýrské činnosti. 

� silniční vývoj, akreditovaná zkušební laboratoř – tento úsek poskytuje služby 

zaměřené na zvýšení efektivnosti organizací působících v oblasti silniční dopravy. 

Cílem jejích aktivit je zlepšování jízdního pohodlí, bezpečnosti v dopravě a stavebního 

stavu pozemních komunikací. 
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Tab. 2.1 Podíl jednotlivých úseků na celkovém obchodním obratu za provedené stavební 
práce 

Zdroj: Interní informace společnosti 

 

2.3. Získávání zakázek a kritéria výběrového řízení 

Jelikož je obor stavebnictví jedním z těch, kterého se nastalá hospodářská krize dotkla 

nejvíc, došlo také k podstatné změně kritérií při zadávacích výběrových řízení ze strany 

investorů, a to především investorů soukromých.  

U zadávacích výběrových řízení ze strany veřejného sektoru k významným změnám 

nedošlo, neboť tyto se řídí zákonem o veřejných zakázkách.52 V tomto zákoně se uvádí 

kritéria, která musí uchazeč výběrového řízení splňovat, aby jeho cenová nabídka byla přijata 

do veřejné soutěže. Součástí tohoto zákona je požadavek na splnění základních, profesních, 

technických, ale také ekonomických a finančních předpokladů. Z tohoto pohledu je finanční 

analýza důležitou součástí při získávání veřejných i soukromých zakázek. Tuto praxi 

vzhledem k hospodářské krizi začali využívat i soukromí investoři z důvodů potřeby 

kvalitního, stabilního a spolehlivého dodavatele. 

Struktura zakázek, které se analyzovaná společnost účastnila za poslední 4 roky vč. 

úspěšnosti, je uvedena v tabulce 3.2. 

                                                 
52 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

Údaje uváděné v tis. Kč bez DPH 
HR 2006, tj. 
1.4.2006 – 
31.3.2007 

HR 2007, tj. 
1.4.2007 – 
31.3.2008 

HR 2008, tj. 
01.04.2008 – 
31.03.2009 

HR 2009, 
tj.1.4.2009 – 
31.03.2010 

Celkový obchodní obrat 7 362 426 6 780 913 7 064 979 5 810 509 

Obchodní obrat 
dosažený za provedené stavební 
práce 

7 208 030 6 650 155 6 908 503 5 682 303 

Z toho:   
Pozemní stavby -  PS 

6 000 112 5 201 815 5 269 084 4 154 144 

Vodohospodářské stavby vč. 
ekologických  – VHS   

682 392 821 815 914 430 725 232 

Dopravní stavby -  DS 525 526 626 525 724 989 802 927 
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Tab. 2.2 Struktura získaných zakázek v soukromém a veřejném sektoru 

  
Veřejné zakázky - 

celkem 
Z toho 
získané 

Úspěšnost 
získání v % 

Soukromé zakázky 
-  celkem 

Z toho 
získané 

Úspěšnost 
získání v % 

              

2006 138 23 16,67% 85 19 22,35% 

              

2007 77 18 23,38% 73 24 32,88% 

              

2008 90 35 38,89% 109 25 22,94% 

              

2009 118 37 31,36% 67 13 19,40% 

Zdroj: Interní data společnosti 
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3. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU A ZHODNOCENÍ 

VÝSLEDK Ů 

 

3.1. Zdroje dat pro analýzu zkoumaného podniku 

K finanční analýze podniku Stavby kvalitně, a.s. byly použity údaje z finančního 

výkaznictví dané firmy – výkazů zisku a ztráty a rozvah z let 2006 – 2009. 

Firma si jako účetní období zvolila hospodářský rok, který začíná prvním dnem 

měsíce dubna a končí posledním dnem měsíce března. 

Všechny údaje použité z těchto dokumentů jsou počítány v celých tisících korunách. 
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3.2. Přehled a vyhodnocení ekonomických ukazatelů 

3.2.1. Analýza absolutních ukazatelů 

 

Horizontální analýza rozvahy 

 

Tab. 3.1 Horizontální analýza rozvahy 

    2006 - 2007 2007 - 2008 2008 – 2009 

    změna 
% 

změna změna 
% 

změna změna 
% 

změna 

  Aktiva celkem 829227 24,2207 -180831 -4,252 -420736 -10,332 
B Dlouhodobý majetek 6697 5,95204 -7766 -6,5144 111020 99,6169 
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 1085 1063,73 -452 -38,079 -500 -68,027 
B.II Dlouhodobý hmotný majetek -9388 -8,3537 -7281 -7,0694 111520 116,516 
B.III Dlouhodobý finanční majetek 15000 45454,5 -33 -0,2195 0 0 
C Oběžná aktiva 820813 24,9294 -170785 -4,152 -523288 -13,273 
C.I Zásoby -107631 -56,232 173989 207,689 -120649 -46,806 
C.II Dlouhodobé pohledávky 19671 4,45456 -173589 -37,633 86814 30,1779 
C.III Krátkodobé pohledávky 213693 9,80854 -718800 -30,046 -422410 -25,241 
C.IV Krátkodobý finanční majetek 695080 144,534 547615 46,5662 -67043 -3,8897 
D.I Časové rozlišení 1717 9,24659 -2280 -11,239 -8468 -47,029 
                

  Pasiva celkem 829227 24,2207 -180831 -4,252 -420736 -10,332 
A Vlastní kapitál 85281 14,819 177294 26,8317 -47778 -5,701 
A.I Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 
A.II Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 
A.III Rezervní fond 9160 - 5376 15,0909 0 0 
A.IV Výsledek hospodaření minulých let 24044 - 29906 18,9628 -172707 -92,054 
A.V Výsledek hospodaření (+/-) 52077 28,4257 142012 60,3585 124929 33,1119 
B Cizí zdroje 739492 25,9786 -356522 -9,9419 -369018 -11,426 
B.I Rezervy 41361 70,7909 -96562 -96,767 920 28,5183 
B.II Dlouhodobé závazky 214696 47,2378 -82026 -12,257 -40712 -6,9336 
B.III Krátkodobé závazky 207134 8,87608 79867 3,14344 -310726 -11,857 
C.I Časové rozlišení 4454 277,335 -1603 -26,452 -3940 0 

Zdroj: vlastní zpracování z údajů finančního výkaznictví – rozvahy 
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Vertikální analýza rozvahy 

 
Tab. 3.2 Vertikální analýza rozvahy 

    2006 2007 2008 2009 

  Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 

B Dlouhodobý majetek 3,29% 2,80% 2,74% 6,09% 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00% 0,03% 0,02% 0,01% 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 3,28% 2,42% 2,35% 5,68% 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 0,00% 0,35% 0,37% 0,41% 

C Oběžná aktiva 96,17% 96,72% 96,82% 93,65% 

C.I Zásoby 5,59% 1,97% 6,33% 3,76% 

C.II Dlouhodobé pohledávky 12,90% 10,85% 7,06% 10,26% 

C.III Krátkodobé pohledávky 63,64% 56,25% 41,10% 34,27% 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 14,05% 27,65% 42,33% 45,37% 

D.I Časové rozlišení 0,54% 0,48% 0,44% 0,26% 

  Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

A Vlastní kapitál 16,81% 15,54% 20,58% 21,64% 

A.I Základní kapitál 5,99% 4,82% 5,03% 5,61% 

A.II Kapitálové fondy 0,79% 0,64% 0,67% 0,74% 

A.III Rezervní fond 0,77% 0,84% 1,01% 1,12% 

A.IV Výsledek hospodaření minulých let 3,90% 3,71% 4,61% 0,41% 

A.V Výsledek hospodaření (+/-) 5,35% 5,53% 9,27% 13,75% 

B Cizí zdroje 83,14% 84,32% 79,31% 78,34% 

B.I Rezervy 1,71% 2,35% 0,08% 0,11% 

B.II Dlouhodobé závazky 13,28% 15,74% 14,42% 14,97% 

B.III Krátkodobé závazky 68,16% 59,74% 64,36% 63,26% 

C.I Časové rozlišení 0,05% 0,14% 0,11% 0,01% 
Zdroj: vlastní zpracování z údajů finančního výkaznictví - rozvahy 

 

Shrnutí vertikální a horizontální analýzy 

 

 Při pohledu na celkovou bilanční sumu vidíme, že tato částka do roku 2007 rostla. 

Pak se však začala projevovat finanční krize a tato suma začala klesat. Jelikož firma provádí 

zakázky velkého rozsahu, což znamená dobu realizace více než jeden rok, zásadní meziroční 

pokles se projevil až mezi roky 2008/2009, a to přes 10%. 

 

Při studiu horizontální analýzy je zajímavý nárůst na straně aktiv, zejména 

dlouhodobého nehmotného majetku, a to o více jak 100%. Tento nárůst je způsoben nákupem 

pozemků určených pro novou výstavbu, jejichž cena důvodem krize klesla. Druhou 

zajímavou položkou na straně aktiv jsou dlouhodobé pohledávky. Tato položka zaznamenala 

30 % nárůst mezi roky 2008 – 2009. Tento nárůst je také zapříčiněn krizi a to z důvodu 
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absence profinancování developerských projektů ze strany bankovního sektoru, což firma 

řešila financováním z vlastních zdrojů. 

 

Na straně pasiv vidíme hned na začátku každoroční nárůst vlastního kapitálu až do 

roku 2008, kdy se začala projevovat finanční krize. Tento nárůst je zapříčiněn nerozdělením 

celých zisků firmy, čímž se firma připravovala na „horší časy“ a následně pak mohly být 

později samofinancovány některé nové projekty, jak již bylo výše zmíněno. Další pozitivní 

informací z horizontální analýzy je, že i přes finanční krizi a pokles zakázek hospodářský 

výsledek každý rok stále roste, a to i v meziročním srovnání. 

 

Z vertikální analýzy vyplývá, že firma má velký podíl krátkodobých aktiv a 

krátkodobých pasiv. Což znamená velký podíl cizích zdrojů na krátkodobé závazky. Tento 

stav je dán skutečností, že firma pro realizaci svých zakázek přibližně ze 70% využívá 

především subdodavatelské firmy (viz tab. 3.3). Tento styl realizace zakázek není náročný na 

vlastní zdroje, což je pro firmu výhodné.  Z finančního hlediska však tento fakt může značně 

snížit likviditu firmy, a to by mohlo znamenat značné problémy při žádostech o bankovní 

financování. 

 

Tab. 3.3 Podíl stavebních vlastních prací a prací subdodavatelů na celkovém obchodním 

obratu ze stavební činnosti 

  2006 2007 2008 2009 

Obchodní obrat 7 362 426 6 780 913 7 064 979 5 810 509 

Obchodní obrat ze stavební činnosti 7 208 030 6 650 155 6 908 503 5 682 303 

          

Stavební  práce - subdodavatelé 5 355 048 4 431 166 4 954 869 3 672 034 

          

Stavební práce vlastní 1 852 982 2 218 989 1 953 634 2 010 269 

          
Podíl vlastních prací na obchodním obratu ze 
stavební činnosti v % 

25,71% 33,37% 28,28% 35,38% 

Zdroj: Interní data společnosti 
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Vývoj struktury aktiv 

 

Graf 3.1 Vývoj struktury aktiv 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na grafu 3.1 je zřetelně vidět značný podíl oběžných aktiv vůči dlouhodobým. 
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Vývoj struktury pasiv 

 

Graf 3.2 Vývoj struktury pasiv 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na tomto grafu 3.2  je znovu vidět zřetelnou převahu cizích zdrojů oproti vlastním. 
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Analýza výkazu zisku a ztráty 

 

I když výkony i výkonová spotřeba má klesající tendenci, což je zapříčiněno poklesem 

objemu realizovaných zakázek, což bylo zapříčiněno finanční krizí, výsledek hospodaření 

stále roste. Toto je dobrá zpráva pro management firmy. Tento fakt mohla zapříčinit větší 

efektivita výroby (snížení cen subdodávek), nebo větší ziskovost zakázek. K prověření příčiny 

je však nutná hlubší analýza jednotlivých zakázek 

 

Graf 3.3 Analýza výkazu zisku a ztráty 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.2.2. Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Čistý pracovní kapitál 

 

Tab. 3.4  Čistý pracovní kapitál. 

 2006 2007 2008 2009 

ČPK 958931 1572610 1321958 1109396 

Přírustek ČPK   613679 -250652 -212562 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Čistý pracovní kapitál slouží firmě jako finanční polštář, který umožní firmě 

pokračovat v jejích aktivitách i v případě, že nastane nějaká nepříznivá událost. V případě mé 

zkoumané firmy je vidět, jak tato firma tento polštář začala využívat v době vyvrcholení 

finanční krize. To zapříčinilo, že přírůstek čistého pracovního kapitálu má záporné hodnoty, 

jak můžeme pozorovat níže v grafu 3.4 

 

Graf 3.4 Vývoj rozdílových ukazatelů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.2.3. Analýza poměrových ukazatelů 

 

Analýza ukazatelů rentability 
 

Tyto ukazatele zkoumají, kolik jsou zhodnocovány peníze, ať už pocházejí z vlastních 

zdrojů, nebo zdrojů cizích. Management by pak zkoumáním těchto dat měl rozhodnout, 

z jakých zdrojů budou investovány další investiční projekty. V případě firmy Stavby kvalitně, 

a.s. vidíme, že všechny ukazatele rentability trvale rostou, což je dobrá zpráva jak pro majitele 

podniku, tak pro potenciální věřitele při získávání úvěrů. 
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Tab. 3.5 Ukazatelé rentability 

  2006 2007 2008 2009 

ROI - rentabilita vloženého kapitálu 9% 11% 14% 21% 

ROA - rentabilita celkových vložených aktiv 9% 10% 12% 18% 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 32% 36% 45% 64% 

ROCE - rentabilita dlouhodobých zdrojů 18% 19% 27% 38% 

ROS - rentabilita tržeb 3% 4% 5% 9% 

Rentabilita nákladů 3% 4% 6% 10% 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3.5 Vývoj ukazatelů rentability 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Analýza ukazatelů aktivity 
 

Jak bylo již dříve popsáno, ukazatele aktivity měří, jak efektivně hospodaří 

analyzovaná firma se svými aktivy. Tyto ukazatele můžeme rozdělit na dvě skupiny. 

Ukazatele sledující rychlost obratu a ukazatele sledující dobu obratu. 
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Tab. 3.6 Ukazatele aktivity 

  2006 2007 2008 2009 

Obrat zásob 0,104983 0,221241 0,074763 0,11546 

Průměrná doba inkasa 108 129 87 79 

Doba obratu závazků 116 137 136 146 

Obrat stálých aktiv 64,2926 55,97 62,25 25,62 

Obrat celkových aktiv 2,11 1,57 1,70 1,56 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při porovnání ukazatelů průměrné doby inkasa a doby obratu závazků (viz graf 3.6), 

můžeme vypozorovat, že průměrná doba inkasa je nižší než doba obratu závazků. Tento fakt 

znamená pro firmu, že za odvedenou práci dostane zaplaceno dříve, než musí zaplatit svým 

dodavatelům. Tato časová prodleva vylepšuje firmě cash flow a zvyšuje likviditu, protože je 

zde menší pravděpodobnost druhotné platební neschopnosti. V roce 2008 a 2009 se tento 

rozdíl ještě markantně zvětšil. Příčina takovéhoto markantního rozdílu může spočívat 

v posunu k zakázkám o menším objemu (můžeme porovnat v tabulce 3.11 a grafu 3.11 

v kapitole 3.3), kde jsou splatnosti faktur mnohem kratší, zatímco dodavatelské podmínky 

zůstaly zachovány. 

 

Graf 3.6 Vývoj ukazatelů aktivity 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Jelikož firma využívá pro svou činnost převážně subdodavatele a množství zásob je 

k celkovému obratu zanedbatelné, obrátkovost zásob je také minimální, jak můžeme 

pozorovat v grafu 3.7. 

 

Graf 3.7 Vývoj obratu zásob 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Co se týče ukazatele „Obrat stálých aktiv“ firma vyhovuje  nebo jen mírně zaostává 

za dobrým evropským průměrem, který se pohybuje mezi 1,6 a 2,9. Za těmito hodnotami jen 

mírně zaostala sledovaná firma jen v letech 2007 a 2009. 

 

Analýza ukazatelů zadluženosti 

 

Tab. 3.7 Ukazatele zadluženosti 

  2006 2007 2008 2009 

Celková zadluženost 83% 84% 79% 78% 

Kvóta vlastního kapitálu 17% 16% 21% 22% 

Koeficient zadluženosti 495% 543% 385% 362% 

Běžná zadluženost 68% 60% 64% 63% 

Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 511% 554% 752% 355% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V odborné literatuře se uvádí, že pokud je výše ukazatele věřitelského rizika do 30%, 

pak se toto riziko považuje za nízké, 30 – 50 % za průměrné, 50 – 70% za vysoké a nad 70% 

za rizikové. Firma Stavby kvalitně, a.s. se ve všech sledovaných letech pohybovala nad 70%, 

což znamená velké riziko. 

 

Kvóta vlastního kapitálu má činit minimálně 30% (je lépe, když tento ukazatel je větší 

než 50%) celkových pasiv, má krýt 2/3 dlouhodobého majetku. Čím větší je tento ukazatel, 

tím má podnik lepší financování. Ve firmě Stavby kvalitně, a.s. kvóta vlastního kapitálu činila 

v období 2006 – 2009 průměrně 19% z celkového kapitálu.  

 

Obecně můžeme hodnotit, že co se týče ukazatelů zadluženosti, firma Stavby kvalitně, 

a.s. velmi zaostává, což při získávání dalších úvěrů může znamenat velký problém 

 

Graf 3.8 Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak již bylo dříve popsáno, firma v roce 2008 a 2009 začala nakupovat dlouhodobý 

hmotný majetek ve formě pozemků, což se projevilo na snížení koeficientu zadluženosti (viz 

graf níže). I přesto je však tento koeficient velmi vysoký. 
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Graf 3.9 Vývoj koeficientu zadluženosti 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Analýza likvidity 

 

Tab. 3.8 Ukazatele likvidity 
 2006 2007 2008 2009 

Běžná likvidita 1,41 1,62 1,50 1,48 

Pohotová likvidita 1,33 1,59 1,41 1,42 

Okamžitá likvidita 0,21 0,46 0,66 0,72 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Sledovaná firma má minimální zásoby, proto grafy obou likvidit jsou téměř identické. 

Doporučené hodnoty běžné likvidity mají být vyšší než 1,5, čemuž firma nevyhovuje v roce 

2006 a 2009, což v delším časovém horizontu může způsobit firmě problém. Pozitivní však 

je, že okamžitá likvidita meziročně roste a její hodnoty jsou větší než 0,2, což je doporučená 

hodnota, při které je zajištěna okamžitá likvidita. 
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Graf  3.10 Vývoj ukazatelů likvidity 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Altmanova formule bankrotu – Z-skóre 
 

Tato metoda patří mezi bankrotní modely a nazýváme jí také analýzou „ Z – scóre“. 

Tato analýza vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým doplňujícím faktorem při finanční 

analýze firmy.  

 

Tab. 3.9 Ukazatele pro výpočet Altmanova Z-skóre 

    koef. 2004 2005 2006 2007 

A ČPK/celková aktiva 0,717 0,201 0,162 0,169 0,188 

B Nerozdělený zisk/celková aktiva 0,847 0,039 0,037 0,003 0,002 

C Zisk před daněmi/celková aktiva 3,107 0,277 0,306 0,386 0,558 

D Vlastní kapitál/celková 
zadluženost 

0,420 0,085 0,077 0,109 0,116 

E Celkový obrat/celková aktiva 0,998 2,109 1,566 1,700 1,558 

Zi Z-score  2,711 2,149 2,367 2,423 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 3.10 Hranice pro předvídání finanční situace firmy 

Z > 2,9 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 
1,2 < Z ≤ 
2,9 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků 
Z ≤ 1,2 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jelikož vypočítané hodnoty se pohybují mezi 1,2 a 2,9 ve všech sledovaných letech 

pohybuje se firma v tzv. šedé zóně a lze jen těžko předvídat jestli bude firma i v příštích 

letech prosperovat. 

 

3.3. Vývoj struktury získaných zakázek 

Z finanční analýzy vyplývá, že v meziročním porovnání došlo mezi roky 2008 a 2009 

k poklesu obratu o 17 %. Na tuto skutečnost má vliv struktura získaných zakázek v daných 

obdobích. Vývoj zakázek je patrný z tabulky 3.11 a grafu 3.11. 
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Tab. 3.11 Struktura získaných zakázek 

    2006 2007 2008 2009 

  Obchodní centra - celkem 7 9 4 5 

  do 100 mil Kč 1 0 1 3 

  do 200 mil. Kč 5 6 1 1 

  do 400 mil. Kč 0 2 2 1 

  nad 400 mil. Kč 1 1 0 0 

  Občanská vybavenost - celkem 2 3 0 0 

  do 100 mil Kč 1 0 0 0 

  do 200 mil. Kč 1 2 0 0 

  do 400 mil. Kč 0 1 0 0 

  nad 400 mil. Kč 0 0 0 0 

  Výrobní haly a logistická centra - celkem 3 1 3 2 

  do 100 mil Kč 0 0 0 1 

  do 200 mil. Kč 2 0 2 0 

  do 400 mil. Kč 0 1 0 0 

  nad 400 mil. Kč 1 0 1 1 

  Ostatní - celkem 1 1 4 12 

  do 100 mil Kč 1 1 4 12 

  do 200 mil. Kč 0 0 0 0 

  do 400 mil. Kč 0 0 0 0 

  nad 400 mil. Kč 0 0 0 0 

    2006 2007 2008 2009 

  Počet zakázek celkem 13 14 11 19 

  do 100 mil Kč 3 1 5 16 

  do 200 mil. Kč 8 8 3 1 

  do 400 mil. Kč 0 4 2 1 

  nad 400 mil. Kč 2 1 1 1 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 3.11 Vývoj struktury získaných zakázek v letech 2006 - 2009 

Vývoj struktury zakázek v letech 2006 - 2009
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z uvedených údajů je zřejmé, že v roce 2009 došlo k výraznému poklesu 

velkoobjemových zakázek a nárůstu zakázek do 100 mil. Kč. Tento trend lze s největší 

pravděpodobností přičíst na úkor hospodářské krize, která zapříčinila pozastavení velkých 

developerských a investičních projektů. Firma proto z důvodu naplnění svých kapacit 

realizovala zakázky menšího charakteru. I když došlo k propadu obratu, nová struktura 

zakázek přinesla navýšení zisku o 29 %. 
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4. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ZÁV ĚRU FINANČNÍ ANALÝZY 

KE ZVÝŠENÍ KONKURENCE SHOPNOSTI PODNIKU 

 

Vyhodnocení zjištěných výsledků 

 

Ve své diplomové práci jsem se snažila získat ucelený přehled o finanční situaci firmy 

pomocí finanční analýzy. Data, která tímto způsobem byla získána, slouží nejen manažerům 

podniků a bankovním institucím, ale také potencionálním investorům. Tato skutečnost se 

projevuje daleko výrazněji teď v období krize, protože každý investor při zadávání zakázky 

chce mít jistotu, že provádějící firma má dobré finanční zdraví a nedojde k bankrotu při 

prvním problému při realizaci investiční akce. Pokud má firma dobré finanční zdraví, získává 

nemalou konkurenční výhodu ve snadnější dostupnosti, nejen cizích zdrojů, ale také různých 

bankovních záruk. 

 

Firmu Stavby kvalitně, a.s. jsem analyzovala vertikální a horizontální analýzou, 

poměrovými ukazateli a bankrotním modelem. 

 

4.1. Vyhodnocení rentability 

 

Můžeme říct, že rentabilita vyjadřuje míru zisku z investic vložených do podnikání. 

Obecně by měla dosahovat minimálně míru zisku do bezrizikové investice, což jsou státní 

cenné papíry tj. dluhopisy, obligace a státní pokladniční poukázky plus rizikovou prémii. 

Kdyby tomu tak nebylo a rentabilita by dlouhodobě dosahovala míry nižší, investoři by nebyli 

ochotni podstupovat riziko spojené s podnikáním a investovali by své prostředky právě do 

státních cenných papírů.  

 

Jak jsem již výše popsala, o některé ukazatele se zajímají také investoři. 

V podmínkách pro výběrové řízení se nejčastěji objevuje ukazatel ROA, pro který je 

požadavek minimálně 15% což firma v letech 2006 – 2007 nedosahovala, proto bylo jedním 

z cílů firmy dostat se nad tuto hranici, aby se stala konkurenceschopnou, což se jí v roce 2009 

povedlo. I ostatní ukazatele meziročně rostou, což je dobrá zpráva pro investory. Rentabilita 
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vlastního kapitálu v roce 2009 dosahuje 60%, což nelze získat nákupem žádné obligace, nebo 

termínovaných vkladů. 

 

4.2. Vyhodnocení aktivity  

 

Tento ukazatel nám říká, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Obecně čím 

vyšší počet obrátek aktiv, tím vyšší ziskovost podniku. S vyšším počtem obrátek aktiv také 

klesají náklady na skladování zásob.  

 

Co se týče analýzy likvidity, není na tom firma příliš špatně, v obratu celkových aktiv 

zaostává za evropským průměrem jen ve dvou letech a to jen mírně. Ukazatele aktivity je 

dobré porovnat s oborovým průměrem, ale tyto data jsem bohužel neměla k dispozici. Také 

poměr mezi průměrnou dobou inkasa a dobou obratu závazků je dobrý. Firma dostává dřív 

zaplaceno, než má platit, na což se v období krize dívají především dodavatelé. Jelikož firma 

svou produkci řeší především subdodavatelsky, je dobrý výsledek těchto ukazatelů klíčový. 

 

Zajímavý je ještě poměr ukazatelů aktivity k ukazatelům rentability. Pro srovnání jsem 

vedle sebe postavila celkovou aktivitu a rentabilitu vloženého kapitálu. 

 

Graf 4.1 Vývoj ukazatele aktivity k ukazateli rentabitlity 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Měla by být úměra mezi ukazateli aktivity a ukazateli rentability, protože čím vícekrát 

se majetek obrátí, tím je lépe využíván a jeho rentabilita by měla růst a naopak. V případě 

firmy Stavby kvalitně, a.s. však aktivita klesá pravděpodobně vlivem krize, rentabilita naopak 

roste. 

 

4.3. Vyhodnocení zadluženosti 

 

Podíl vlastního a cizího kapitálu je v různých zemích ale i různých oborech podnikání 

dosti odlišný. Mezinárodní statistiky uvádějí, že např. v zemích OECD činí podíl cizích 

zdrojů na celkovém kapitálu v průměru 35%. Názory na výši těchto ukazatelů se však značně 

liší.  Obecně vyšší podíl vlastního kapitálu je dobrým signálem pro věřitele, naopak vlastníci 

preferují vyšší podíl kapitálu cizího a tím využití finanční páky. Z hlediska stability by podíl 

kapitálu vlastního měl být vyšší než podíl kapitálu cizího.  

 

Firma Stavby kvalitně, a.s. má rizikovou zadluženost v roce 2007 až 84%, což je 

špatným signálem pro banku, ale se stejnou výškou zadluženosti se potýkají i ostatní velké 

stavební firmy. Tato skutečnost je dána velkým podílem subdodávek a tím i velkým 

procentem krátkodobé zadluženosti.  

 

V poslední době se v zadávacích podmínkách začíná objevovat kriterium, že celková 

zadluženost nesmí překročit 83%. Proto jedním z cílů firmy je celkovou zadluženost snížit na 

75%, aby firma získala náskok před konkurencí, protože je předpoklad že finanční krize toto 

kritérium ještě sníží. 

 

4.4. Vyhodnocení likvidity 

 

Likvidita je ukazatel vypovídající o platební schopnosti podniku. Její hodnota je 

nejdůležitější pro věřitele a ovlivňuje je také při rozhodování o poskytnutí úvěru. Obecně lze 

říci, že čím vyšší jsou hodnoty ukazatelů likvidity, tím je větší naděje na zachování platební 

schopnosti podniku a menší riziko pro věřitele z hlediska jejich krátkodobých investic. Na 

druhou stranu je však třeba si uvědomit, že přehnaně vysoká likvidita může naznačovat 
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neefektivnost využívání kapitálu. Ve světě se pro běžnou likviditu považuje za přijatelnou 

hodnotu interval 1,5 – 2,5.  

Analyzovaná firma Stavby kvalitně, a.s. se pohybuje na spodní hranici likvidnosti, ve 

dvou letech je i pod touto hranicí. Doporučovala bych firmě zaměřit se na tyto ukazatele, 

protože tento fakt by mohl odradit od spolupráce současné dodavatele, ale i bankovní 

instituce. Pozitivní je pouze krátkodobá likvidita, která je nad doporučovanou hranicí a stále 

roste. 

 

4.5. Vyhodnocení bankrotního modelu 

 

Pro zjištění obrazu finanční situace podniku jsem použila Altmanovo Z-scóre. Dle 

vypočítaných hodnot se celé sledované období pohybuje v šedé zóně. To znamená, že firma 

má nevyhraněné výsledky a tudíž u ní nejde predikovat bankrot nebo prosperitu. Pro naše 

podmínky se lépe hodí bankrotní modely „IN“, které berou v potaz obor podnikání v České 

republice, ale pro výpočet tohoto modelu jsem neměla potřebná data a jelikož se analyzovaná 

firma pohybuje blízko hranice pro prosperitu, mohou zjištěná data ukazovat, že jde o 

prosperující podnik. 
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ZÁVĚR 

 

V této diplomové práci jsem zkoumala finanční zdraví firmy pomocí finanční analýzy 

a její dopady na konkurenceschopnost firmy i v období finanční krize. Obecně lze říci, že 

firma s dobrým finančním zdravím i v období krize má daleko větší možnosti jak získávat 

zakázky, a také finanční prostředky na financování svých aktivit.  

 

Firma Stavby kvalitně, a.s. dobře vyhodnotila situaci na trhu a začala se soustředit na 

státní zakázky a zakázky menšího rozsahu, čímž vylepšila své ukazatele rentability, aktivity a 

dokonce pokračovala v růstu svých zisků.  

 

Dalším dobrým krokem bylo zvýšení dlouhodobého majetku v podobě pozemků, které 

mohou být dobrý odrazový můstek na konci finanční krize v podobě vlastních developerských 

projektů. To však naopak vyžaduje vylepšit ukazatele zadluženosti a likvidity pro lepší 

přístup k cizím zdrojům na profinancování těchto projektů.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  
 

CF  cash flow 

CKdl  cizí kapitál dlouhodobý 

CKkr  cizí kapitál krátkodobý 

ČPK  čistý pracovní kapitál 

ČPP  čisté pohotové prostředky 

ČSN  Česká státní norma 

ČZ  čistý zisk 

d  daňová sazba 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

EAT  čistý zisk 

EBIT  zisk před úroky a zdaněním 

EBT  zisk před zdaněním 

EN  Evropská norma 

ISO  Mezinárodní organizace pro standardizaci (The International Organization for 

Standardization 

Kdl  dlouhodobý kapitál 

OA  oběžná aktiva 

OECD  Organization for Economic Cooperation Development - Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj 

OHSAS Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Occupational Health and Safety 

Assessment Specification) 

RCK  rentabilita celkového kapitálu nebo ROA 

ROCE  rentabilita dlouhodobého kapitálu 

ROI  rentabilita vloženého kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

RVK  rentabilita vlastního kapitálu - ROE 

SA s tálá aktiva 

SMJ (QMS) Systém managementu jakosti (Quality Management System) 

VH  výsledek hospodaření 

VK  vlastní kapitál 

VZZ  výkaz zisku a ztráty 

ZD  zisk před zdaněním  

ZUD  zisk před úroky a zdaněním 

) 
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