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1 Úvod 

 Dle finančních analytiků je finanční výkonnost a finanční zdraví podniku jako nezbytný 

předpoklad finanční kondice dáno schopností tvořit přidanou hodnotu (zisk), tedy ziskovostí 

celkové podnikové činnosti, výnosností vloţeného kapitálu a rentabilitou vloţených vstupů. 

Z hlediska výsledného efektu (tvorby hodnoty) je nezbytná maximální aktivita, jako klíčový 

předpoklad efektivního zhodnocení základních faktorů. 

 Finanční výkonnost dále předpokládá adekvátní zadluţenost a optimální kapitálovou 

strukturu, coţ znamená, ţe podnik disponuje efektivním mnoţstvím kapitálu (pouţitému ke krytí 

efektivního mnoţství aktiv), je schopný dostát svým finančním závazkům a má schopnost podle 

potřeby proměňovat jednotlivá aktiva na peněţní prostředky, a je tedy dostatečně likvidní. Finančně 

zdravý podnik je atraktivní pro investory, coţ se projeví jejich zájmem o investování a zhodnocení 

kapitálu prostřednictvím aktivit takového podniku, a tedy i prostřednictvím indikátorů kapitálového 

trhu. 

 K silně diskutovaným oblastem v dnešním podnikovém řízení patří výběr vhodného 

ukazatele pro měření výkonnosti podniku. Zhodnotit ekonomickou výkonnost podniku 

jednoduchým a rychlým způsobem je hlavním přáním investorů a vlastníků společnosti. Z jejich 

pohledu je důleţité zjistit, zda je podnik schopen zvyšovat svou hodnotu a poskytnout jim tak 

odpovídající výnos z jejich investice. Často je vyvíjen tlak na management společností při 

stanovování cílů. Za základní cíl většiny podniků je obecně povaţována maximalizace a zvyšování 

trţní hodnoty v delším časovém období. 

 Cílem diplomové práce je na základě klasických přístupů FA a moderního přístupu EVA 

efektivně a objektivně zhodnotit finanční výkonnost společnosti OHL ŢS a.s v letech 2004 aţ 2009.  

 V první části práce jsou nastíněna teoretická a metodologická východiska, jako je analýza 

absolutních a poměrových ukazatelů, analýza soustav ukazatelů, souhrnné indexy hodnocení, 

predikční modely, hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku aj.  

 Následující kapitola je věnována charakteristice podniku a analýze a zhodnocení finanční 

výkonnosti pomocí tradičních měřítek. Dojde k vypočtení finanční analýzy, k analýze soustav 

ukazatelů a hodnotově orientovaných metod. Také bude srovnána výkonnost společnosti s výkonem 

celého odvětví, v němţ daná firma jiţ několik let působí. Dále bude proveden pyramidový rozklad 

ekonomické přidané hodnoty a to na základě funkcionální metody. 

 Čtvrtá kapitola bude následně věnována celkovému shrnutí a zhodnocení výsledků analýzy a 

budou stanovena doporučení pro finanční řízení. 
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2 Teorie a metodologie řešené problematiky 

 Dle Dluhošové (2010) došlo v průběhu posledních desítek let k výraznému 

myšlenkovému posunu v otázkách hodnocení efektivnosti podnikových aktivit od tradičních 

ukazatelů výkonnosti směrem k preferování trţní hodnoty podniku. Rostoucí informační 

efektivnost kapitálových trhů zvyšuje zákonitě efektivní alokaci kapitálu. Nová koncepce 

finančního řízení je zaloţena na řízení hodoty pro vlastníka (Shareholder Value). Ta je 

postavena na modifikovaných finančních ukazatelích, které umoţňují úspěšně a lépe 

identifikovat procesy a činnosti, které reálně a dlouhodobě zvyšují hodnotu pro akcionáře a 

rovněţ celkovou hodnotu firmy. 

 V teoretické části, která vychází z literatury Dluhošová (2010), Kislingerová (2004) a 

Grűnwald (2004), bude objasněna nejen problematika ekonomické přidané hodnoty, na jejímţ 

základě bude měřena finanční výkonnost vybraného podniku, ale také finanční analýza a její 

jednotlivé ukazatele. Bude proveden pyramidový rozklad vybraných ukazatelů a dojde 

k vypočtení souhrnných indexů hodnocení a predikčních modelů.  

 

2.1 Předmět, účel a uţivatelé finanční analýzy 

 Finanční analýza (FA) je oblast, jeţ představuje významnou součást soustavy 

podnikového řízení. FA je úzce spojena s účetnictvím a finančním řízením podniku, propojuje 

tyto dva nástroje podnikového řízení, jejichţ význam v trţní ekonomice vystupuje výrazně do 

popředí. Jejich vzájemný vztah je obvykle výstiţně charakterizován tak, ţe účetnictví je 

jazykem financí v tom smyslu, ţe poskytuje data a informace pro finanční rozhodování 

prostřednictvím základních finančních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přehledu o 

peněţních tocích (cash flow). Tyto výkazy jsou sestaveny na podkladě finančního účetnictví 

jako procesu, který shromaţďuje, identifikuje, třídí, eviduje a dokumentuje údaje o 

hospodaření podniku. Účetnictví poskytuje finančnímu manaţerovi údaje momentálního typu, 

v podobě převáţně stavových absolutních veličin uváděných k určitému datu (např. rozvaha), 

resp. tokových veličin za určité období (např. výkaz zisků a ztrát a cash flow), které jednotlivě 

mají omezenou vypovídací schopnost. Samostatné souhrnné výstupy účetnictví ještě 

neposkytují úplný obraz o hospodaření a finanční situaci podniku, o jeho silných a slabých 

stránkách, nebezpečí trendech a celkové kvalitě hospodaření. Na pomoc přichází finanční 

analýza (financial analysis) jako formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi 

sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost, umoţňuje dospět k určitým 

závěrům o celkovém hospodaření, majetkové a finanční situaci podniku, podle nichţ by bylo 
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moţné přijmout různá opatření, vyuţít tyto informace pro řízení a rozhodování, viz Grünwald 

(2004). 

 Finanční analýza nám publikuje ohodnocení minulosti, současnosti a doporučení 

vhodných řešení do přepokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. Cílem dané 

analýzy je poznání finančního zdraví podniku, identifikace slabin, které by mohly vést k 

problémům a determinace silných stránek. Analýza směřuje k poznání, co do budoucna 

podnikové finance vydrţí, má vyústit v potvrzení nebo modifikaci dosavadní finanční 

politiky. V rámci finanční analýzy nejde jen o hodnocení jevů uplynulých období, ale také 

především o prognózu finančních perspektiv podniku. Z hlediska podniku je pro finanční 

strategii rozhodující stanovení optimálních ekonomických a finančních parametrů, které jsou 

závislé na mnoha vlivech. 

 Účelem dané analýzy je také vyjádřit pokud moţno komplexně majetkovou a finanční 

situaci podniku, tzn. zachytit všechny její sloţky, případně některou z nich zhodnotit (rozbor 

výnosnosti majetku, rozbor zadluţenosti, rozbor rizik platební neschopnosti atd.) a také 

připravit podklady i pro interní rozhodování managementu podniku. Mezi prvotní zájem 

podniku a investorů je především dostatečně vysoká výnosnost vloţeného kapitálu, nízké 

zadluţení, které zvyšuje finanční důvěryhodnost podniku z hlediska investorů a věřitelů, jeho 

spolehlivost a finanční stabilitu, dostatek vhodných a likvidních prostředků, které umoţňují 

operativnost a pruţnost rozhodování. Je však třeba dodat, ţe např. nízká zadluţenost můţe 

znamenat nedostatečné vyuţití cizího kapitálu, ne plně vyuţitý podnikatelský potenciál. 

Pokud dochází k vyšší obratovosti jednotlivých poloţek majetku, dochází k rychlejšímu 

splácení závazků, zároveň to však můţe znamenat nedostatečné rezervy, na druhé straně 

udrţování zásob vyšších neţ je nezbytně nutné můţe sniţovat efektivnost vyuţití kapitálu 

apod. Všechny oblasti hospodaření podniku jsou spojité nádoby, jiţ v hlavním cíli podnikání - 

v úsilí o zhodnocování vloţeného kapitálu a růstu trţní hodnoty se skrývají různé protichůdné 

tendence, a uvedené příklady ukazují na sloţitost posuzování majetkové, hospodářské a 

finanční situace podniku. 

 Dalším poţadavkem je soustavnost provádění finanční analýzy, neměla by se provádět 

jen jednou do roka v souvislosti se zpracováním účetní závěrky a výroční zprávy, ale měla by 

se stát běţnou součástí řízení kaţdého podniku. Chceme-li postihnout vývoj hospodaření 

podniku v průběhu roku, musíme přitom vycházet minimálně z měsíčních účetních výkazů, 

viz Grünwald (2004).  

 Finanční analýza stanovuje pomocí vhodných nástrojů diagnózu finančního „zdraví“ 

podniku. Tento výraz - finanční zdraví podniku (financial health) byl převzat z anglosaské 
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literatury a pouţívá se pro vyjádření uspokojivé finanční situace podniku. Finanční zdraví 

podniku lze také definovat jako likvidita plus rentabilita. Lze říci, ţe v podmínkách trţní 

ekonomiky je společnost schopna dosahovat trvale takové míry zhodnocení vloţeného 

kapitálu (míry zisku, ziskovosti), která je poţadována investory (akcionáři) vzhledem k výši 

rizika, s jakým je příslušný druh podnikání spojen. Finančně zdravý podnik musí být schopen 

vytvářet svou činností dostatečný přebytek výnosů nad náklady – tedy zisk.  

 Čím větší rentabilita neboli výnosnost vloţeného kapitálu, tím lépe pro finanční zdraví 

podniku. Na kapitálovém trhu je míra perspektivní schopnosti zhodnocovat vloţený kapitál 

oceněna investory prostřednictvím trţní ceny akcií, případně cenami jiných cenných papírů 

emitovaných podnikem. Zároveň musí být podnik schopen uhrazovat závazky, nesmí mít 

problémy s likviditou. Z tohoto hlediska je důleţitý i předpoklad dlouhodobé likvidity, jeţ je z 

velké části ovlivněna poměrem cizích finančních zdrojů k vloţenému vlastnímu kapitálu. 

 Pevné finanční zdraví podniku pak vytváří předpoklady k získání externích finančních 

zdrojů pro další rozvoj podniku, neboť zisk je zdrojem splácení úvěrů, zároveň však podnik 

musí být schopen zabezpečit svůj efektivní rozvoj i z interních finančních zdrojů. 

 Dalším moţným stavem, který se můţe v podniku rozvinout je stav finanční tísně 

(financial distress), kdy nastávají velmi váţné problémy v peněţních tocích, likvidita je 

ohroţena a situace není řešitelná bez zásadních změn v činnosti podniku a ve způsobu 

financování. Mezi finančním zdravím, které je stavem velmi relativním, a finanční tísní 

existuje široký prostor, v němţ se podnik můţe nacházet, balancovat blíţe jednomu nebo 

druhému stavu. Představa finančně zdravého podniku záleţí na účelu, pro který se finanční 

zdraví analyzuje. V důsledku měnících se podmínek (změny úrokové míry, devizového kurzu) 

můţe také docházet k neustálému přehodnocování finančního zdraví jednotlivých trţních 

subjektů, viz Grünwald (2004). 

 Kořeny finanční analýzy nalezneme v USA, kde se tato analýza věnovala nejprve 

prostému znázornění změn v absolutních účetních ukazatelích, později slouţila k zjišťování a 

prokazování úvěrové schopnosti podniků, po světové hospodářské krizi v 30. letech přistupuje 

zájem o likviditu a schopnost přeţití. Později se obrátila pozornost také na rentabilitu a v této 

souvislosti na otázky hospodárnosti. Z anglického pojmu financial analysis byl vlastně přejat 

u nás pouţívaný název finanční analýza pro rozborovou činnost, která se u nás před rokem 

1989 prováděla jako tzv. rozbory hospodaření. Nejde tedy o zcela novou oblast, která by zde 

dříve neexistovala, je jí však dán nový obsah. Finanční analýza interpretuje finanční 

informace při posouzení výkonnosti a perspektivy podniku, i ve srovnání s jinými podniky a 

odvětvovým průměrem. 
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Uţivatelé finanční analýzy: 

 Informace o finančním stavu podniku, jsou předmětem zájmu mnoha subjektů 

přicházejících s daným podnikem do kontaktu. Finanční analýza je podstatná především pro 

věřitele, akcionáře, ale také pro podnikové manaţery a další externí uţivatele. 

 Manaţeři vyuţívají informace, jeţ vycházejí z finančního účetnictví, pro dlouhodobé 

i operativní finanční řízení podniku. Dané informace umoţňují vytvoření zpětné vazby 

mezi řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Znalost finančního stavu 

podniku umoţňuje manaţerům rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, 

při zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru vhodných způsobů jejího 

financování, při alokaci volných peněţních prostředků, při rozdělování disponibilního 

zisku apod. Finanční analýza odhaluje silné a slabé stránky finančního hospodaření 

podniku, coţ umoţňuje manaţerům přijmout pro příští období správný podnikatelský 

záměr, jeţ je poté podrobně zpracován ve finančním plánu.  

 Investoři, kteří poskytují kapitál podniku, jsou primárními uţivateli finančně-účetních 

informací obsaţených ve finančních výkazech podniku. Akcionáři a ostatní investoři 

(např. společníci firmy) mají prioritní zájem o finančně-účetní informace, ať se jedná 

o kapitálově silné institucionální investory (investiční fondy), či fyzické osoby s 

relativně omezenými kapitálovými moţnostmi. Potenciální investoři, kteří uvaţují o 

umístění svých peněţních prostředků do podniku, si chtějí ověřit, zda jejich rozhodnutí 

je správné. 

 Banky a jiní věřitelé ţádají co nejvíce informací o finančním stavu potenciálního 

dluţníka, aby se mohli správně rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za 

jakých podmínek. Banky při poskytované úvěrů svým klientům často zahrnují do 

úvěrových smluv klauzule (bond covenants), kterým je vázána stabilita úvěrových 

podmínek na hodnoty vybraných finančních ukazatelů. Banka si například můţe 

vymínit, ţe změní úvěrové podmínky (zvýší úrokovou sazbu), jestliţe podnik překročí 

jistou hranici zadluţenosti (ukazatel poměru dluhů k vlastnímu kapitálu). Před 

povolením úvěru banka popisuje bonitu dluţníka. Hodnocení bonity podniku je 

prováděno analýzou jeho finančního hospodaření. Banka analyzuje strukturu jeho 

majetku a finanční zdroje, kterými je majetek financován, a zejména stávající a 

budoucí výsledky hospodaření, viz Grűnwald.  

 Obchodní partneři – dodavatelé se zaměřují především na to, zda podnik bude 

schopen hradit splatné závazky, faktury. Můţeme říci, ţe jim jde především o tzv. 

krátkodobou prosperitu, jeho solventnost. Zájem se u dlouhodobých dodavatelů 
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soustřeďuje především na dlouhodobou stabilitu, trvalé obchodní kontakty s cílem 

zajistit svůj odbyt u perspektivního zákazníka. Odběratelé (zákazníci) mají zájem na 

finanční situaci dodavatele zejména při dlouhodobém obchodním vztahu, aby v 

případě finančních potíţí, případně bankrotu dodavatele, neměli potíţe s vlastním 

zajištěním výroby (jsou na něm svým způsobem závislí). Potřebují mít také jistotu, ţe 

dodavatelský podnik bude schopen dostát svým závazkům. 

 Konkurenti se zajímají o finanční informace podobných podniků nebo celého odvětví 

za účelem srovnání s jejich výsledky hospodaření, hlavně o rentabilitu, ziskovou 

marţi, cenovou politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob, jejich obratnost 

apod.  

 Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku, neboť jim jde o zachování pracovních míst a mzdové 

podmínky. Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivování výsledky 

hospodaření. Zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a sociální. 

Hospodářské výsledky sledují a vliv na řízení podniku uplatňují zaměstnanci většinou 

prostřednictvím odborových organizací. 

 Stát a jeho orgány se o finančně-účetní data zajímají z mnoha důvodů, např. pro 

statistiku, pro kontrolu plnění daňových povinností, kontrolu podniků se státní 

majetkovou účastí, rozdělování finanční výpomoci (přímá dotace, vládou zaručené 

úvěry atd.) podnikům, získání přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou. 

Vyţadují informace pro formulování hospodářské politiky státu (finanční, daňové 

apod.) vůči podnikatelské sféře. 

 

 Uvedený výčet zájmových skupin není vyčerpávající. Bylo by moţné uvést ještě další 

zájemce o finanční analýzu, jako např. analytici, daňoví poradci, oceňovatelé podniku, 

burzovní makléři, odborové svazy, university, novináři a nakonec i nejširší veřejnost se 

zajímá o činnost podnikové sféry z různých důvodů. 

 

2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 Údaje pro finanční analýzu lze čerpat z různých informačních zdrojů, které lze dělit do 

tří hlavních skupin, viz Grűnwald (2004): 

 Zdroje finančních informací čerpají zejména z účetních výkazů finančního a 

vnitropodnikového účetnictví, informace finančních analytiků a manaţerů podniků, 
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výroční zprávy. Kromě těchto vnitřních zdrojů sem patří i vnější finanční informace 

jako roční zprávy emitentů veřejně obchodovatelných cenných papírů, burzovní 

zpravodajství apod. 

 Kvantifikované nefinanční informace – jde především o oficiální ekonomickou 

a podnikovou statistiku, podnikové plány, cenové a nákladové kalkulace, další 

podnikové evidence (produkce, poptávka a odbyt, zaměstnanost), rozbory budoucího 

vývoje techniky a technologie. 

 Nekvantifikované informace – zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, 

komentáře manaţerů, odborný tisk, nezávislá hodnocení a prognózy. 

 

 Prostřednictvím finančních výkazů účetnictví tvoří základní datovou bázi – poskytuje 

tedy data a informace pro finanční rozhodování. Někdy se jejich vzájemný vztah 

charakterizuje tezí, ţe účetnictví je jazykem finančního řízení. Finanční účetní výkazy 

zachycují pohyb podnikových financí a majetku ve všech jejich formách a ve všech fázích 

podnikové činnosti, jsou rozhodující součástí účetní závěrky, kterou tvoří: rozvaha, výkaz 

zisku a ztrát, příloha. 

 Rozvaha zachycuje jednotlivé poloţky aktiv a pasiv, dále stav majetku v podniku a 

zdrojů jeho krytí k určitému datum, většinou k poslednímu dni účetního období a to 

v peněţním vyjádření. 

 V členění majetku na dlouhodobý majetek (stálá aktiva) a krátkodobý oběţný majetek 

(oběţná aktiva), respektuje jeho postavení v reprodukčním procesu, tzn., ţe stálá aktiva si 

zachovávají svoji původní podobu v průběhu několika reprodukčních cyklů a oběţná aktiva 

mění svoji podobu hned několikrát v průběhu jednoho reprodukčního cyklu. Lze říci, ţe je 

respektováno i časové hledisko, vázanost, resp. doba obratu v reprodukčním cyklu podniku a 

likvidnost, dlouhodobá aktiva (stálá aktiva a dlouhodobé pohledávky) s dobou vázanosti a 

vyuţitelnosti delší neţ jeden rok, krátkodobá aktiva s dobou vázanosti a vyuţitelnosti do 

jednoho roku. V této souvislosti je třeba zdůraznit, ţe ne všechna krátkodobá aktiva jsou 

totoţná s oběţnými aktivy a naopak (např. dlouhodobé pohledávky, některé zásoby mohou 

být téţ dlouhodobé). A některá stálá aktiva mohou mít krátkodobou povahu. 

 V členění pasiv kromě zákonné úpravy poloţek výkazu rozlišujeme dále podle jejich 

původu (externí a interní zdroje) nebo podle závazkového charakteru: 

 vlastní pasiva, resp. vlastní kapitál,  

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

ve vztahu k zúčtování vytvořených zdrojů do výnosů). 
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Dále respektuje také časové hledisko a lze rozlišit: 

 krátkodobá pasiva (závazky s dobou splatnosti do jednoho roku), 

 dlouhodobá pasiva (závazky s dobou splatnosti nad jeden rok a pasiva, která nemají 

závazkový charakter v současnosti – např. rezervy). 

 Pro úplnost lze ještě uvést dělení na interní finanční zdroje (podnik vytváří na základě 

své vlastní činnosti) a externí finanční zdroje (podnik nezískává ze své vlastní činnosti). 

 

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

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

jako jediný údaj. Slouţí k posouzení schopnosti podniku zhodnocovat vloţený kapitál. 

Výkazu zisků a ztrát, jeţ vykazovaný ve výročních zprávách, je přisuzována ještě větší 

významnost neţ rozvaze. Výsledek hospodaření má z ekonomických ukazatelů jednoznačnou 

prioritu. Zisk vykazovaný v ročních výkazech podniku můţe sice v hodnotovém vyjádření 

komplexně zobrazit kvalitu práce podniku za příslušné období, není však vţdy spolehlivým 

ukazatelem úspěchu podniku a spolehlivou mírou úrovně jeho řízení. 

 Výkaz zisku a ztrát je sestavován na základě tzv. akruálního principu, který znamená, ţe 

transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, jehoţ se časově i věcně týkají, nikoliv 

podle toho, zda došlo v daném období k příjmu či výdaji. Výnosy jsou uznávány v období, ve 

kterém byly realizovány – realizační princip (okamţikem vyskladnění, dodání zboţí 

zákazníkovi nebo poskytnutí sluţby), bez ohledu na to, zda v témţ období došlo k jejich 

úhradě. 

 Příloha k účetním výkazům se stala nedílnou součástí účetní závěrky. Přispívá 

k objasnění skutečností, které jsou významné z hlediska externích uţivatelů účetní závěrky, 

aby si mohli vytvořit správný úsudek o finanční situaci a výsledcích hospodaření podniku, 

provést srovnání s minulostí a odhadnout moţný budoucí vývoj. Obsah uniforma přílohy 

nejsou striktně upraveny, její obsah je však závazný a měla by obsahovat následující údaje: 

 obecné údaje – charakteristiku podniku, jeho právní formu, organizační strukturu, 

počet zaměstnanců, kapitálové účasti apod., 

 informace o pouţívaných účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu 

oceňování (ocenění majetku externě pořizovaného i vytvářeného vlastní činností), 

stanovení reprodukční pořizovací ceny, vedlejších pořizovacích nákladů, opravných 

poloţek k majetku, o sestavení odpisových plánů a o pouţitých odpisových metodách, 

a hlavně o změnách způsobů oceňování, postupů odpisování a účtování s uvedením 
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důvodů těchto změn a vyčíslení jejich vlivu na majetek, závazky a výsledek 

hospodaření, 

 doplňující údaje k účetním výkazům poskytují pro finanční analýzu závaţné údaje 

týkající se dlouhodobého majetku (přírůstky, úbytky, zatíţení zástavním právem), 

jehoţ trţní ocenění se můţe výrazně odlišovat od jeho ocenění v účetnictví, informace 

o najímaném majetku, o rozdělení zisku, popř. způsobu úhrady ztráty z předchozího 

účetního období, o pohledávkách (hlavně po lhůtě splatnosti) a závazcích, o rezervách, 

o výdajích na výzkum a vývoj, 

 přehled o finančních tocích (cash flow) je výkaz, který podává informaci o peněţních 

tocích za uplynulé účetní období, tj. o příjmech, výdajích a změně stavu peněţních 

prostředků (peníze v pokladně a na účtech, ceniny, peníze na cestě) a peněţních 

ekvivalentů (obchodovatelné cenné papíry, termínované vklady do tří měsíců), o 

skladbě příjmů a výdajů, které ke změně vedly. Peněţní toky se uvádí v členění na 

provozní činnost, investiční činnost a finanční činnost. 

 

2.2.1 Limity spolehlivosti finanční analýzy a způsoby srovnání jejich výsledků 

Zda výsledky finanční analýzy poskytnou pravdivou informaci o finanční a 

ekonomické situaci podniku, závisí na několika faktorech, viz Dluhošová (2010). Vypovídací 

schopnost je proto ovlivněna dostupností dostatečného počtu informací, jejich věrohodností, 

metodou zpracování těchto informací a správnou interpretací získaných výsledků. Je zřejmé 

tedy, ţe je třeba získávat spolehlivá vstupní data. Proto je vhodné si uvědomit omezenou 

vypovídací schopnost některých zdrojů. 

 

Omezení účetních dat 

 Z pojetí účetnictví vyplývá omezení údajů z účetních výkazů. Jedná se zejména o: 

 Princip historických cen – majetek je v účetnictví oceňován v historických 

(pořizovacích) cenách, které nereflektují inflaci a změny trţní ceny. Účetní ceny tak 

nevypovídají o skutečné hodnotě majetku. 

 Účetní závěrka prezentuje výsledky za celý rok – nejsou zde zahrnuty konjunkturální, 

sezónní a jiné výkyvy, jeţ  během roku mohou vzniknout. 

 Účetnictví nezachycuje vlivy nepeněžních faktorů – na podnik mohou působit vlivy 

vnějšího prostředí, jako např. úrokové sazby, vývoj měnových kurzů, vlivy vnitřního 

prostředí podniku, legislativní změny, kvalita pracovníků, podniková kultura a další. 
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Časová srovnatelnost 

 Mezi jednotlivými účetními obdobími můţe docházet k metodickým změnám způsobu 

účtování. Můţe se jednat o změny postupů účtování, změny ve způsobu oceňování 

odepisování a jiné. Je nutné proto přílohu k účetní uzávěrce, kde jsou změny metodik 

zachyceny, kontrolovat. 

 

Prostorová srovnatelnost (srovnatelnost mezi podniky) 

 Tato srovnatelnost je podmíněna oborem podnikání a dalšími faktory: 

 Oborová srovnatelnost – aby mohly být podniky vzájemně porovnatelné, musí 

mít obdobnou strukturu a výši vstupů, je třeba, aby pouţívaly obdobné technologie, 

produkovaly srovnatelné výrobky a měly podobný okruh zákazníků. 

 Ostatní faktory srovnatelnosti – je třeba, aby byly podniky srovnatelné 

z geografického hlediska, tedy lokalizace sídla vzhledem zdrojům, zákazníkům a 

pracovní síle, dále je nutné zohledňovat politické hledisko v podobě formy řízení 

hospodářství, či historické, environmentální a legislativní hledisko. 

 

Způsoby srovnání výsledů finanční analýzy 

 Při posuzování ekonomické situace společnosti na základě soustav poměrových 

ukazatelů se vychází z určitého srovnání. Můţe se jednat o srovnání vůči normě, dále 

srovnání v prostoru a v čase. 

 Srovnání vzhledem k normě znamená, ţe jednotlivé vypočtené ukazatele jsou 

srovnávány s plánovanými nebo-li ţádoucími hodnotami. Můţe se jednat o hodnoty 

průměrné, maximální, minimální apod. 

 Základem srovnání ukazatelů v prostoru je srovnání ukazatelů posuzované firmy se 

stejnými ukazateli jiných společností, jeţ působí v daném odvětví, v určitém časovém období. 

 V případě časové srovnatelnosti musí finanční parametry podniků pocházet ze stejného 

období, za stejný časový úsek. 

 

2.3 Techniky a metodické nástroje finanční analýzy 

 Mezi standardní metody, pouţívané v podnicích nejčastěji, patří metody elementárním 

tedy základní, a soustavy těchto ukazatelů. Méně často jsou poté aplikovány metody vyšší, 

tzv. matematicko-statistické (např. bodové odhady, regresivní modelování, faktorová analýza 
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apod.) a nestatistické (např. teorie matných „fuzzy“mnoţin, expertní systémy, gnostická teorie 

neurčitosti dat apod.). 

 

2.3.1 Elementární metody finanční analýzy 

 Elementární neboli základní metody hodnocení jsou dle Dluhošové (2010) dnes 

nejrozšířenější a nejpouţívanější nástroje finanční analýzy a jsou charakteristické nízkou 

náročností na výpočet a vcelku rychlým zjištěním základních informací o hospodaření 

podniku. Členíme je na analýzu absolutních ukazatelů, rozdílových a poměrových 

(relevantních) ukazatelů. 

 

Absolutní ukazatele 

 Vycházejí přímo z posuzování absolutních hodnot jednotlivých poloţek základních 

účetních výkazů.  

 

Rozdílové ukazatele 

 Vypočítávají se jako rozdíl určité poloţky aktiv s určitou poloţkou pasiv (tyto ukazatele 

mají své opodstatnění zejména v oblasti řízení oběţných aktiv, tím i řízení likvidity). 

 

Poměrové ukazatele 

 Poměrové ukazatele tvoří nejpočetnější a zároveň také nejvyuţívanější skupinu 

ukazatelů a jsou definovány jako podíl dvou poloţek nejčastěji ze základních účetních 

výkazů. Hodnota ukazatele pak vyjadřuje velikost ukazatele v čitateli na jednotku ukazatele 

ve jmenovateli. Pomocí poměrových ukazatelů se provádějí různá časová srovnání, průřezové 

a srovnávací analýzy apod. Někdy také slouţí poměrové ukazatele jako základ pro regresní a 

korelační metody. Seskupením takovýchto ukazatelů vznikají řetězce (soustavy paralelně 

řazených ukazatelů), které mohou mít vlastní ekonomickou interpretaci. U těchto uskupení 

nejsou jednotlivé skupiny spojeny formálními matematickými vazbami. Dále jsou vytvářeny 

pyramidové soustavy ukazatelů, které se vyznačují formalizací vztahů mezi jednotlivými 

podílovými ukazateli realizovanou základními matematickými operacemi. 
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Obr. 2.1 Elementární metody finanční analýzy 

     

    Analýza absolutních ukazatelů 

       

    Horizontální analýza 

       

    Vertikální analýza 

      

    Analýza rozdílových ukazatelů 

      

Metody finanční analýzy   Analýza cash flow 

      

    Analýza poměrových ukazatelů 

       

    Ukazatele likvidity 

       

    Ukazatele aktivity 

       

    Ukazatele rentability 

       

    Ukazatele zadluženosti 

       

    Ukazatel tržní hodnoty 

      

    Analýza soustav ukazatelů 

      

   Pyramidové rozklady 

Pramen: Růčková (2008) 

 

2.3.2 Vyšší metody finanční analýzy 

 Vyšší metody finanční analýzy nepatří k metodám univerzálním, viz Růčková (2008). 

Pouţití těchto metod je závislé na hlubších znalostech matematické statistiky, ale také 

hlubších teoretických i praktických ekonomických znalostech. K aplikaci těchto metod je 

zapotřebí zejména kvalitní softwarové vybavení. Nejsou pouţívány běţně ve firemní praxi. 

Pouţití těchto metod totiţ do značné míry závisí na dostupnosti údajů a tím i naplňování 

modelů poţadovanými daty. Těmito metodami se zpravidla zabývají specializované firmy, viz 

Růčková (2008). 

 

Členění vyšších metod finanční analýzy: 

1) Matematicko-statistické metody: 

 bodové a intervalové odhady ukazatelů, 

 statistické testy odlehlých dat, 
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 empirické distribuční funkce, 

 regresní a korelační analýza, 

 autoregresní modelování, 

 analýza rozptylu, 

 faktorová analýza, 

 diskriminační analýza,  

 shluková analýza,  

 analýza hlavních komponentů, 

 robustní metody. 

 

2) Nestatistické metody finanční analýzy: 

 metody zaloţené na teorii matných mnoţin, 

 metody zaloţené na alternativní teorii mnoţin, 

 metody formální matematické logiky, 

 expertní systémy, 

 metody fraktální geometrie, 

 neuronové sítě, 

 metody zaloţené na gnostické teorii neurčitých dat. 

 

2.4 Analýza absolutních ukazatelů 

 Analýza absolutních ukazatelů spočívá v pouţívání údajů přímo zjištěných v účetních 

výkazech. Tyto údaje obsaţené v účetních výkazech jsou někdy také povaţovány za tzv. 

absolutní ukazatele, které pro potřebu finanční analýzy nemusíme upravovat. Rozvaha uvádí 

údaje o stavu majetku a zdrojů financování k určitému okamţiku (stavové ukazatele), výkaz 

zisku a ztrát sestavený na základě porovnání výnosů a nákladů poskytuje údaje za určité 

období (tokové ukazatele). Absolutní ukazatele pouţíváme zejména k analýze vývojových 

trendů – horizontální analýze a analýze komponent – vertikální analýze. 

 Základním problémem těchto ukazatelů je obtíţná srovnatelnost údajů z různě velkých 

podniků, můţeme je však srovnávat v rámci jednoho podniku. Výpočtem rozdílu absolutních 

ukazatelů získáme rozdílové ukazatele, které se obvykle označují jako finanční fondy nebo 

fondy finančních prostředků.  

 Pojem „fond“ se ve finanční analýze pouţívá v jiném smyslu, neţ jak jej vymezuje 

účetnictví, tj. jako zdroj krytí aktiv (např. kapitálové fondy), ve finanční analýze se fond 

chápe jako: 

 agregace určitých stavových poloţek vyjadřujících aktiva nebo pasiva,  
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 rozdíl mezi určitými poloţkami aktiv na jedné straně a určitými poloţkami pasiv na 

straně druhé. Takový rozdíl se obvykle označuje jako čistý fond (net fund). Fondy finančních 

prostředků zde nejsou účetním termínem, ale pojmem finančního řízení, viz Grünwald (2004). 

 

 Mezi nejčastěji pouţívané fondy ve finanční analýze patří: 

 čistý pracovní kapitál, 

 čisté pohotové prostředky, 

 čisté peněţně pohledávkové finanční fondy. 

 

2.4.1 Horizontální analýza 

 Analýza, nazývána také jako analýza vývojových trendů, se věnuje časovým změnám 

absolutních ukazatelů. Je zaloţena na principu srovnání poloţek jednotlivých výkazů 

v několika obdobích. Pro kvantifikaci meziročních změn lze vyuţít indexy či diference. 

Indexy vyjadřují, o kolik procent se jednotlivé poloţky výkazu změnily oproti roku 

minulému. Matematicky lze indexy formalizovat jako 

)1(

)(
1/



tB

tB
I

i

ii

tt , (2.1) 

kde Bi je hodnota bilanční poloţky i, t je běţný rok a (t-1) rok předchozí. Pokud index nelze 

vypočítat (dělitel je roven nule) nebo se jedná o situaci, kdy poloţka v minulém období byla 

velmi malá a v následujícím výrazně vzrostla (index v procentech nabývá vysokých a 

nepřehledných hodnot), je výhodnější pouţít ke kvantifikaci změny diference.  

 Diference vyjadřují, o kolik se jednotlivé poloţky změnily v číslech absolutních.  

 

Matematický zápis diference lze vyjádřit tak to: 

)1()(1  tBtBD iitút , (2.2) 

kde Dt/t-1 je změna oproti minulému období, t je čas a Bi hodnota bilanční poloţky i. 

Doporučuje se provést horizontální analýza jak v relativním, tak v absolutním rozměru (pokud 

jiţ výše zmíněné důvody nezabraňují provést analýzu pomoci indexů). 

 

2.4.2 Vertikální analýza 

 Princip této metody analýzy spočívá ve stanovení základu (100%) a ostatní poloţky se 

vyjádří ve vztahu k této základně. Matematicky lze výpočet zapsat 
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i

i
i

B

B
P


 , (2.3) 

kde Pi je hledaný vztah, Bi je velikost bilanční poloţky i. U rozvahy je za základnu 

povaţována částka celkových aktiv nebo pasiv (celková suma) a jednotlivé poloţky rozvahy 

odráţejí, z kolika procent se podílejí na celkové sumě. Při rozboru výkazu zisku a ztráty je 

bráno za základ celkové výnosy, resp. trţby. Cílem je zjistit, jak se jednotlivé majetkové části 

podílely na bilanční sumě. 

 

2.5 Rozdílové ukazatele 

 Rozdílové ukazatele, viz Grűnwald (2004), které jsou téţ nazývány jako fondy 

finančních prostředků, jsou vyuţívány ke zkoumání likvidity firmy. Fond je chápán jako 

agregace určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, resp. jako rozdíl 

mezi souhrnem určitých poloţek krátkodobých aktiv a určitých poloţek krátkodobých pasiv 

(tzv. čistý fond). Nejčastěji pouţívaným ukazatelem je zde čistý pracovní kapitál, mezi další 

patří čisté pohotové peněţní prostředky a čistý peněţně-pohledávkový finanční fond. 

 

Čistý pracovní kapitál 

 Čistý pracovní kapitál je ukazatel, jenţ sděluje, jaká část dlouhodobých zdrojů majetku 

kryje oběţná aktiva. Tento finanční fond slouţí k zajištění hladkého průběhu hospodářské 

činnosti. Jde o dlouhodobý zdroj, který podnik vyuţívá v případě finančních výkyvů. 

 Z pohledu manaţera je čistý pracovní kapitál součástí oběţných aktiv. Vypočteme jej 

jako rozdíl oběţných aktiv (OA, tzn. zásoby, krátkodobé pohledávky a finanční majetek) a 

krátkodobých závazků. 

 Oproti tomu vlastník (investor)vidí ČPK jako dlouhodobý kapitál. Dle tohoto přístupu 

se čistý pracovní kapitál vypočítá jako součet vlastního a dlouhodobého cizího kapitálu mínus 

sálá aktiva. 
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Obr. 2.2 Tvorba ČPK 
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Pramen: Dluhošová (2010), 

 

kde SA jsou stálá aktiva, OA vyjadřuje oběţná aktiva, VK je vlastní kapitál, CKDL je 

dlouhodobý cizí kapitál, CKKR vyjadřuje krátkodobý cizí kapitál a ČPK je čistý pracovní 

kapitál. 

 

Čisté pohotové prostředky 

 Slouţí ke sledování okamţité míry likvidity podniku, protoţe na rozdíl od čistého 

pracovního kapitálu nezahrnuje potenciálně nelikvidní poloţky, jako jsou pohledávky (buď 

nedobytné nebo „jen“ s dlouhou dobou splatnosti), které druhy zásob nebo nedokončenou 

výrobu. Vypočítá se jako rozdíl mezi pohotovými peněţními prostředky a okamţitě splatnými 

závazky. Do pohotových peněţních prostředků lze zahrnout buď jen hotovost a peníze na 

běţný účtech, nebo s méně přísnými kritérii také peněţní ekvivalenty (vyznačují se rychlou 

směnitelností na peníze). 

 

Čistý peněţně-pohledávkový finanční fond 

 Tento fond je střední cestou mezi dvěma předchozími rozdílovými ukazateli. 

Z oběţných aktiv se vylučují pouze zásoby a někdy i nelikvidní pohledávky.  

 

2.6 Klasifikace poměrových ukazatelů 

 Poměrové ukazatele, viz Grűnwald (2004), jsou základním metodickým nástrojem, 

jádrem metodiky finanční analýzy. Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny 

finančně-účetní informace. Poměrové finanční ukazatele (financial ratio) se běţně 

vypočítávají vydělením jedné poloţky (skupiny poloţek) jinou poloţkou (skupinou poloţek) 

uvedenou ve výkazech, mezi nimiţ existují co do obsahu určité souvislosti. Konstrukce a 
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výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, co chceme změřit. Zaměření rozboru musí být 

relevantní zkoumanému problému či prováděnému rozhodnutí. 

 Poměrových finančních ukazatelů se postupem času vyvinulo značné mnoţství. 

V některých případech je navrţeno i několik různých ukazatelů pro hodnocení stejné 

charakteristiky finanční situace. V této souvislosti je třeba zdůraznit, ţe prosté nahromadění 

velkého mnoţství různých ukazatelů, které jsou schopny vyprodukovat některé nabízené 

počítačové programy, nelze ještě povaţovat za kvalitně provedenou finanční analýzu. 

 Hlavní důraz z hlediska finančního manaţera i ostatních uţivatelů je kladen na 

vypovídací schopnost poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a závislosti, způsob jejich 

interpretace a jaký význam je jim přisuzován pro posouzení ekonomické situace podniku. 

Mohou analytiky upozornit na problém, který vyţaduje další pátrání po jevech, jeţ se za 

problémem skrývají.  

 Samostatnou skupinu ukazatelů pouţívaných k finančnímu hodnocení podniku tvoří 

ukazatele konstruované jako kombinace primárních ukazatelů. Často je jejich konstrukce 

motivována snahou získat charakteristiku, jeţ by hodnotila finanční situaci podniku 

synteticky, tzn., ţe by dokázala spojit poměrové ukazatele různých vypovídacích vlastností 

nebo charakteristiku hodnotící specifický důsledek určité finanční situace (např. 

pravděpodobnost konkursu, bankrotu). Tyto ukazatele vznikají s vyuţitím metod 

víceaspektního hodnocení, kdy jednotlivým poměrovým ukazatelům do nich vstupujících jsou 

přiřazovány různé váhy. Typickým příkladem je např. Altmanův model pro charakterizování 

nebezpečí úpadku podniku v brzké budoucnosti, který se v mnoha modifikacích pouţívá v 

různých západních zemích a také u nás. 

 Za dlouhou dobu pouţívání poměrových ukazatelů jako metodického nástroje finanční 

analýzy bylo navrţeno velké mnoţství, řádově desítky ukazatel, z nichţ některé se navzájem 

liší pouze drobnými modifikacemi. Praktickým pouţíváním se však vyčlenila určitá skupina 

ukazatelů všeobecně akceptovaných, které umoţňují vytvořit si základní představu o 

hospodářské a finanční situaci daného podniku, viz Grünwald (2004). 

 

2.6.1 Analýza rentability 

 Rentabilita neboli výnosnost vloţeného kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. Je formou vyjádření 

míry zisku, ziskovosti, která v trţní ekonomice slouţí jako hlavní kritérium pro alokaci 

kapitálu. Je organickou součástí mnoha rozhodovacích procesů, při nichţ je třeba brát 
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v úvahu, jakého ekonomického přínosu se dosáhlo, resp. dosáhne vynaloţením určité částky 

prostředků na určitý účel.  

 Kaţdé investiční rozhodnutí je spojeno s rizikem, které musí být posuzováno spolu 

s očekávaným výnosem. Obě veličiny spolu úzce souvisí a vzájemně na sebe působí, proto 

důsledky přijatých rozhodnutí je nutno hodnotit jak z hlediska dopadu na výnosnost, tak i 

z hlediska vlivu na riziko podstupované podnikem. V souladu s obecným cílem podniku 

dosáhnout uspokojivé rentability vloţených prostředků spolu s trvalým zachováním 

uspokojivé finanční situace umoţňující trvalý rozvoj podniku je třeba zkoumat, zda ve snaze 

maximalizovat zisk není podnik příliš zadluţen a přeúvěrován nebo naopak zda příliš 

neumrtvuje kapitálové zdroje udrţováním relativně značné zásoby peněţních prostředků 

s cílem minimalizace rizika platební neschopnosti. Optimální kompromis těchto dvou proti 

sobě jdoucích cílů závisí na specifických podmínkách, ve kterých podnik funguje, a nelze jej 

kvantifikovat v konkrétnější podobě. 

 

Ukazatel rentability aktiv 

Ukazatel rentability aktiv (Return on Assets – ROA) je povaţován za hlavní ukazatel 

rentability, protoţe poměřuje zisk s celkovými aktivy, které byly investovány do podnikání, 

bez ohledu na zdroje financování. Rentabilitu aktiv vypočítáme z následujícího poměru 

A

EBIT
ROA ,          (2.4) 

přičemţ za parametr EBIT dosadíme zisk před odečtením úroku a zdanění a za A hodnotu 

aktiv.  

Cílem managementu podniku by měla být snaha dosahovat rostoucího trendu tohoto 

ukazatele v čase.  

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Pomocí ukazatele rentability vlastního kapitálu (Return of Equity – ROE) vyjádříme 

celkovou výnosnost vlastních zdrojů. Míra zisku vypočtena z vlastního kapitálu je 

ukazatelem, pomocí něhoţ akcionáři, majitelé a další investoři zjišťují, zda jejich kapitál 

přináší dostatečný výnos např. s porovnáním výnosu z obligací nebo uloţením peněz 

v bankách. ROE vypočteme ze vztahu 

VK

EAT
ROE ,           (2.5) 

kde za EAT dosadíme čistý zisk po odečtení úroků a zdanění a za parametr VK vlastní kapitál 

podniku.  
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Ukazatel by měl mít rostoucí tendenci v čase. 

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů 

Tento poměrový ukazatel, tedy rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return of Cupital 

Employed – ROCE) vyjadřuje efekt, jakého bylo dosaţeno z realizace dlouhodobých investic. 

Význam dlouhodobé investice je hodnocen na základě výnosnosti vlastního kapitálu 

spojeného s dlouhodobými zdroji, tedy zvýšení potenciálu vlastníka s vyuţitím dlouhodobého 

cizího kapitálu. Rentabilitu dlouhodobých zdrojů vyjádříme podílem 

dluhydlouhodobéVK

EBIT
ROCE


 , (2.6) 

kde parametr EBIT vyjadřuje čistý zisk před odečtením úroků a zdaněním, parametrem VK je 

vlastní kapitál podniku.  

Ukazatel ROCE je často vyuţíván k mezipodnikovému porovnání a jeho trend by měl 

být v čase rostoucí. 

 

Ukazatel rentability tržeb 

 Rentabilita trţeb tvoří jádro efektivnosti podniku, a pokud analytik zjistí problémy u 

tohoto ukazatele, lze se domnívat, ţe budou ve všech dalších oblastech. Ukazatel se vypočte 

dle vzorce (2.7), kde trţby ve jmenovateli představují trţní ohodnocení výkonů firmy za určité 

časové období. 

 

T

EBIT
ROS  ,          (2.7) 

kde T vyjadřuje trţby společnosti. 

 

2.6.2 Ukazatele likvidity 

 Trvalá platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné existence podniku 

v podmínkách trhu. Pravděpodobnost jejího zachování je proto logicky součástí globální 

charakteristiky finanční situace podniku. Finanční situaci podniku, zejména jeho platební 

schopnost, zjišťujeme při rozboru rozvahy pomocí poměrových ukazatelů likvidity, s jejichţ 

pomocí zjišťujeme schopnost podniku hradit své závazky, dostát včas svým finančním 

povinnostem. 

 V souvislosti s platební schopností je moţné setkat se s pojmy likvidita, likvidnost a 

solventnost. Likvidita je obvykle chápána jako schopnost podniku přeměnit svůj majetek na 



 

 

22 

prostředky, které je moţné pouţít k úhradě závazků. Likvidita je míra schopnosti a 

připravenosti podniku uhradit stávající krátkodobé peněţní závazky včas a v plné výši, aţ 

nastane jejich splatnost. Spočívá v pravděpodobnosti, ţe platební neschopnost během 

nastávajícího roku nenastane, viz Grünwald (2004). 

 Likvidnost je jednou z charakteristik konkrétného druhu majetku. Označuje míru 

obtíţnosti transformovat majetek do peněţní formy, jak rychle je moţné realizovat jejich 

přeměnu v peníze. Likvidnost určitého druhu majetku je tím větší, čím kratší je doba jeho 

zpeněţení a čím menší je finanční ztráta, kterou při tom podnik utrpí. Zásoby jsou například 

obecně likvidnější neţ dlouhodobý hmotný majetek. 

 Solventnost představuje bezprostřední platební schopnost podniku, tj. schopnost hradit 

v určitém termínu, v daném objemu, v poţadované podobě a na poţadovaném místě všechny 

své splatné závazky. 

 

Ukazatel celkové likvidity 

Celková likvidita porovnává objem oběţných aktiv s objemem závazků splatných do 

1 roku. Hodnotu ukazatele vypočteme dosazením do vzorce 

závazkykrátkodobé

OA
CL , (2.8) 

přičemţ CL je celková likvidita, parametrem OA jsou oběţná aktiva a do jmenovatele 

dosadíme krátkodobé závazky. 

Za přiměřenou výši tohoto ukazatele je povaţován interval 1,5 – 2,5 dle Dluhošové 

(2010). V případě mezipodnikového srovnání je důleţité porovnávat podniky s obdobným 

charakterem činnosti. Cílem je udrţet stabilní výši tohoto ukazatele. 

 

Ukazatel pohotové likvidity 

Pro vyjádření pohotové likvidity poměřujeme tzv. pohotové prostředky, mezi které 

patří pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry 

a pohledávky se závazky splatnými v blízké budoucnosti (do 1 roku). Výši pohledávek je 

vhodné sníţit o nedobytné pohledávky, případně o pohledávky, jejichţ návratnost je pochybná 

a likvidita nízká. Velikost pohotové likvidity vyjádříme vztahem 

KZ

zásobyOA
PL


 , (2.9) 

kde PL je pohotovou likviditou, za parametr OA dosadíme oběţná aktiva, od kterých 

odečteme zásoby a do jmenovatele za KZ dosadíme krátkodobé závazky. 
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Doporučená hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 1,0 – 1,5 dle Dluhošové (2010). 

Pozitivní je růst tohoto ukazatele v čase. 

 

Ukazatel okamžité likvidity 

Okamţitá likvidita dává do poměru platební prostředky, jako jsou peníze na účtech, 

peníze v hotovosti a šeky, s krátkodobými závazky.  

Výši této likvidity zjistíme dosazením do vzorečku 

KZ

PPpohotové
OL , (2.10) 

Zkratka OL znamená okamţitá likviditu, do čitatele za parametr pohotové PP dosadíme 

pohotové peněţní prostředky a do jmenovatele za KZ krátkodobé závazky.  

Dluhošová (2010) uvádí za optimální hodnotu okamţité likvidity interval 0,9 – 1,1. 

Ţádoucí je rostoucí tendence, ovšem vzhledem k poměrně nestabilnímu vývoji tohoto 

ukazatele můţe mít pro firmu spíše doplňující charakter.  

 

2.6.3 Ukazatele finanční stability a zadluţenosti 

 Ukazatel zadluţeností vyjadřuje vztah mezí vlastními a cizími zdroji financování a podíl 

cizích zdrojů na celkových zdrojích, dá se tedy říct, ţe zkoumá finanční strukturu podniku, 

zadluţenost či finanční závislost podniku. 

 Cizí zdroje bývají v podniku zpravidla vţdy levnější neţ vlastní kapitál a proto je určitá 

výše zadluţenosti společnosti ţádoucí. Příliš vysoká zadluţenost však můţe mít za následek 

zátěţe v podobě platby vysokých úroků a můţe vést ke vzniku nepříznivé finanční situace.  

 Zadluţenost sama o sobě není pouze negativní charakteristikou podniku. Ve zdravém, 

finančně stabilním podniku můţe její růst přispívat k celkové rentabilitě a tím i k trţní 

hodnotě firmy. Neexistuje ani přímá souvislost mezi zadluţeností a insolventností. Vyšší 

zadluţenost nemusí vţdy přivádět podnik do platebních potíţí. A také naopak, do platebních 

potíţí se mohou dostávat i podniky s poměrně nízkým stupněm zadluţenosti, nemají dostatek 

likvidních prostředků. 

 Za základní ukazatele zadluţenosti lze zařadit míru celkové zadluţenosti, zadluţenost 

vlastního kapitálu. Také můţeme v této kapitole zachytit ukazatel úrokového krytí, který měří 

schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající (ukazatel dluhové schopnosti) a 

další ukazatele. 
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Ukazatel celkové zadluženosti 

 Ukazatel celkové zadluţenosti firmy měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhoţ 

firma financuje svůj majetek. Nazývá se také ukazatelem věřitelského rizika. Výši celkové 

zadluţenosti zjistíme dosazením do vzorce (2.10). 

 

A

CK
tzadluženosCelková  , (2.11) 

kde parametr CK představuje cizí kapitál a do jmenovatele zlomku za A dosadíme celková 

aktiva firmy. 

Pozitivní je klesající trend tohoto ukazatele v čase. 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

 Přijatelná zadluţenost vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje podniku a postoji 

vlastníků k rizikům. Hodnotu ukazatele zjistíme výpočtem vzorce  

VK

CK
VKZadlužení , (2.12) 

kde za VK dosadíme vlastní kapitála a za parametr CK cizí kapitál. 

U stabilních firem by se zadluţenost měla pohybovat v intervalu 80% - 120%. Pozitivní je 

klesající trend. 

 

Majetkový koeficient (finanční páka) 

 Důleţitým cílem finančního řízení podniku je dosaţení optimální zadluţenosti, nebo-li 

optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů financování. Tento poměr souvisí s náklady 

spojenými se získáním určitého druhu kapitálu. Náklady cizího kapitálu jsou obecně chápány 

úroky, které podnik musí zaplatit za získání těchto zdrojů. Náklady na vlastní kapitál 

představují dividendy a podíly na zisku.  

 Náklady vlastního kapitálu jsou draţší neţ náklady cizího kapitálu, neboť akcionář není 

oprávněn poţadovat zpět vloţený kapitál. Podílení se na základním kapitálu společnosti je pro 

vkladatele rizikovější, neţ uloţení peněţních prostředků u finančních institucí nebo 

investování do státních dluhopisů, a proto za svůj kapitál poţaduje i vyšší cenu. Krytí potřeb 

především vlastními zdroji, by tedy mohlo vést k finančnímu zatěţování podniku 

a k nepruţným reakcím na finanční potřeby v dané společnosti.  

Finanční páku vypočteme vzorcem 
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VK

A
MK  , (2.13) 

kde MK je majetkový koeficient, parametr v čitateli A jsou celková aktiva a ve jmenovatel 

VK představuje vlastní kapitál podniku. 

Pozitivní je pro firmu udrţovat tento ukazatel na stabilní úrovni. 

 

Ziskový účinek finanční páky 

 Pokud je výše tohoto ukazatele větší neţ 1, zvyšuje pouţití cizích zdrojů 

výnosnost vlastního kapitálu. Pokud je ziskový účinek finanční páky menší neţ 1, pak se 

výnosnost vlastního kapitálu pouţitím cizího zdroje sniţuje. 

 

A/VK · EBT/EBIT > (<) 1,                   (2.14) 

kde EBT vyjadřuje zisk před zdaněním. 

 

Ukazatel úrokového krytí  

 Ukazatel udává informace o tom, kolikrát je zajištěno placení úroku, neboli kolikrát jsou 

úroky kryty výši provozního zisku. Výši úrokového krytí vypočteme ze vzorce 

úroky

EBIT
ÚK , (2.15) 

kde ÚK je úrokové krytí, čitatel EBIT je čistý zisk před odečtením úroku a zdanění a do 

jmenovatele dosadíme výši úroků vydělených stem. 

 Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je situace ve firmě lepší. Rovná-li se hodnota 

100%, znamená to, ţe podnik svou činností vydělá pouze na úroky a zisk je tedy nulový. Je-li 

hodnota niţší neţ 100%, znamená to, ţe si podnik nevydělá ani na úroky. Ţádoucí je rostoucí 

trend v čase. 

 

Ukazatel úrokového zatížení 

 Ukazatel úrokového zatíţení je převrácenou hodnotou ukazatele úrokového krytí 

a vyjadřuje, jakou část zisku odčerpají úroky. Výši ukazatele zjistíme dosazením do zlomku 

EBIT

úroky
ÚZ , (2.16) 

kde ÚZ je úrokové zatíţení, do čitatele dosadíme výši úroků vydělených stem a jmenovatelem 

je čistý zisk před odečtením úroku a zdanění – EBIT. 
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 Obecně platí, ţe pokud má podnik niţší úrokové zatíţení, můţe si dovolit vyšší podíl 

cizích zdrojů. Ţádoucí je pro firmu sníţit úrokové zatíţení, ovšem do určité míry. Rozhodující 

je totiţ výnosnost vloţených prostředků a úrokové míry 

 

2.6.4 Ukazatele aktivity 

 Velikost a struktura majetku souvisí s technickoekonomickými specifiky provozní 

činnosti, která jsou určující pro vybavenost stálými a oběţnými aktivy. Nemalá úloha připadá 

na schopnosti managementu dosahovat cílových výkonů s optimálním nasazením 

majetkových hodnot. Na tento aspekt finanční analýzy se zaměřují ukazatele aktivity. 

 Při klasickém pyramidálním rozkladu rentability celkového kapitálu (rentability aktiv) 

se rozklad člení do dvou základních větví: 

- nákladové (ukazatele nákladovosti), 

- kapitálové (ukazatelé aktivity). 

 Ukazatele aktivity (asset utilization ratios) umoţňují vyjádřit, kvantifikovat a tedy i 

analyzovat, jak účinně, intenzivně a rychle podnik vyuţívá svůj majetek. Aktivita je 

charakterizována hlavně rychlostí obratu celkového kapitálu, resp. obratem celkových aktiv, 

který je vedle ziskového rozpětí druhým faktorem, který ovlivňuje rentabilitu celkového 

kapitálu. Vyjadřuje se poměrem trţeb (příp. výnosů) k celkovým aktivům.  

 Vedle obratu majetku jako celku má význam i obrat jeho jednotlivých částí, sloţek 

majetku pro nalezení nejméně aktivních úseků hospodaření. V dalším stupni pyramidového 

rozkladu rentability lze podle jednotlivých forem aktiv vytvořit soustavu dílčích ukazatelů 

aktivity. 

 

Ukazatel obrátky celkových aktiv 

Tento ukazatel měří obrat neboli intenzitu vyuţití celkového majetku (aktiv).  Obrátku 

celkových aktiv zjistíme z následujícího vztahu 

A

T
aktivcelkovýchObrátka  , (2.17) 

kde T jsou trţby za dané období a A jsou celková aktiva. Výsledek vyjadřuje počet obratu za 

rok.  

Čím je hodnota vyšší, tím efektivněji je majetek podniku vyuţíván. Ukazatel by měly 

mít rostoucí trend v čase. 
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Doba obratu zásob 

Ukazatel hodnotí úroveň běţného provozního řízení a je citlivý na změny v dynamice 

výkonů. Vzhledem k tomu, ţe výše zisku je k rychlosti obratu zásob irelevantní, jsou někdy 

trţby ve jmenovateli nahrazeny průměrnými denními náklady. Dobu obratu zásob zjistíme ze 

vztahu 

360

T

zásoby
zásobobratuDoba 

, (2.18) 

kde do čitatele dosadíme hodnotu zásob a za T/360  průměrné denní trţby za dané období.  

Stejně jako u doby obratu aktiv je výsledek vyjádřen ve dnech a pozitivní je co nejkratší doba. 

Ukazatel by měl mít klesající tendenci. 

 

Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel nám poskytuje informaci o tom, za jak dlouho jsou v podniku 

průměrně placeny faktury. Vypovídá tedy o strategii řízení pohledávek a při plánovaní 

peněţních toků je velmi důleţitým. Hodnotu doby obratu pohledávek zjistíme ze vztahu 

360

T

pohledávky
pohledávekobratuDoba 

, (2.19) 

kde do čitatele dosadíme hodnotu pohledávek a za T /360 průměrné denní trţby za dané 

období.  

Hodnota je opět vyjádřena ve dnech a pro podnik je pozitivní kratší doba. Ţádoucí je 

klesající trend v čase. 

 

Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vypovídá o platební disciplíně podniku vůči dodavatelům. 

Ukazatel vyjadřuje počet dní, na které byl firmě poskytnut obchodní úvěr. Hodnotu ukazatele 

zjistíme z poměru  

360

T

závazky
závazkůobratuDoba 

, (2.20) 

přičemţ do čitatele dosadíme závazky, a za T/360 průměrné denní trţby za dané období.  

Cílem je udrţet tento ukazatel na stabilní úrovni. 
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Pravidlo solventnosti 

Znalost hodnoty ukazatelů doby obratu pohledávek a doby obratu závazků je důleţitá 

pro dodrţování pravidla solventnosti. Toto pravidlo spočívá v dodrţování vztahu:  

závazkůobratuDobapohledávekobratuDoba . 

 

2.7 Analýza soustav ukazatelů 

 Na poměrové ukazatele, jeţ byly výše rozděleny do jednotlivých skupin, navazuje 

analýza soustav ukazatelů. Provázání jednotlivých dílčích ukazatelů, tedy hodnot rentability, 

aktivity, likvidity a zadluţenosti, se snaţí lépe postihnout právě soustavy ukazatelů. Rozlišují 

se soustavy, jeţ jsou hierarchicky uspořádány a účelové výběry ukazatelů, které zpracovávají 

definované ukazatele a člení se na diagnostické (bonitní) modely a predikční (bankrotní) 

modely. Výstupem těchto jmenovaných modelů jsou syntetické ukazatele, respektive skupina 

indikátorů. 

 

2.7.1 Pyramidový rozklad ukazatelů rentability a nerovnost  

 Příkladem soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů jsou tzv. pyramidové modely, 

jejichţ podstatou je určení hlavního hodnotícího (vrcholového) ukazatele a následný postupný 

rozbor jednotlivých dílčích vlivů působících na tento ukazatel. Daná podkapitola vychází 

převáţně z literatury Dluhošová (2010) 

 Hodnocení podniků pouze podle vytvořeného zisku nebo rentability můţe být ošidné a 

zavádějící. Podnik můţe vytvářet vysoké rezervy a opravné poloţky, čímţ zvyšuje náklady a 

sniţuje výsledek hospodaření. Na druhé straně můţe rozpouštět rezervy vytvořené 

v minulosti, prodávat hmotný i finanční majetek, čímţ zvyšuje celkové výnosy. Finanční 

analýza se proto snaţí posuzovat hospodaření a finanční situaci podniku komplexněji, z více 

hledisek. 

 Rentabilita je vrcholový, komplexní, syntetický ukazatel efektivnosti podniku, do 

kterého se promítá mnoho vlivů. Proto, má-li finanční analytik vyjádřit úsudek o 

perspektivách finančního zdraví podniku, nevystačí se zjištěním souhrnného ukazatele 

rentability, ale zajímá se o faktory, které se na jejím utváření a změnách podílely. Velký důraz 

je kladen na meziroční změny ukazatelů rentability, dílčí vlivy a základní faktory, které je 

způsobily, coţ zjistíme z dalšího rozkladu těchto ukazatelů. 

 Součástí analýzy rentability je rozklad syntetických ukazatelů na ukazatele dílčí, tzn. 

Du Pont analýza podle stejnojmenné nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Numeros, 
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která desagregaci těchto ukazatelů jako první prakticky prováděla a vyuţívala. Tento Du Pont 

systém finanční analýzy je také znám pod pojmem pyramidový rozklad rentability na 

ukazatele dílčí neboli příčinné, viz Grűnwald (2004). 

 Pyramidový rozklad Du Pont, v základní podobě, rozkládá rentabilitu vlastního kapitálu 

na ukazatel rentability trţeb, obrat celkových aktiv a poměr celkových aktiv k vlastnímu 

jmění (finanční páku). Na tuto analýzu navazují další vrstvy rozkladu, přičemţ rozklad je na 

bázi aditivní nebo multiplikativní.  

 

Obr. 2.3 Pyramidový rozklad Du Pont 

   ROE     

           

   EAT/VK     

           

                

 EAT/T · T/A · A/VK  

          
 

Pramen: Holečková (2008) 

 

Pyramidové rozklady ukazatelů pomocí rozkladu aditivní nebo multiplikativní metody 

rozkládají vrcholový ukazatel. Vrcholový ukazatel bývá rozloţen na dílčí ukazatele a tyto 

dílčí ukazatele pomáhají k charakteristice vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů 

a analyzování vnitřních vazeb. Základním úkolem pyramidového rozkladu je tedy postupný 

rozklad vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele. Slouţí k vyhodnocení vlivu dílčích činitelů 

na vrcholový ukazatel. Musí být dodrţena správná konstrukce pyramidové soustavy. Lze 

hodnotit minulou, současnou i budoucí výkonnost podniku.  

 

Pyramidové soustavy se vyjadřují pomocí dvou základních vazeb: 

 aditivní vazba, 

 multiplikativní vazba. 

 

Aditivní vazba  

Slouţí k vyčíslení vlivů dílčích ukazatelů na změnu vrcholového ukazatele. 

 

,x
i

i
ai y

a

a
x 







                    (2.21) 
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kde x je analyzovaný ukazatel, ∆yx – změna vlivu ukazatele x, ai je dílčí ukazatel a ∆xai je vliv 

dílčího ukazatele ai na změnu ukazatele x. 

 

Multiplikativní vazba 

 Podle způsobu řešení multiplikativní vazby mohou být rozlišovány 4 základní metody: 

 metoda postupných změn, 

 metoda rozkladu se zbytkem, 

 logaritmická metoda, 

 funkcionální metoda rozkladu. 

 

První dvě metody jsou postaveny na změně jednoho činitele a ostatní se nemění. Zbylé 

dvě metody jsou postaveny na kombinované změně všech dílčích ukazatelů. 

 

Multiplikativní vazba pro metodu postupných změn 

Vyjadřuje, o kolik se nám změní vrcholový ukazatel v důsledku prvního vysvětlujícího 

ukazatele. Celková odchylka je rozdělena mezi tři dílčí vlivy. 
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                    (2.22) 

.321113
x
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∆ x = ∑ ∆ x ai → změna vrcholového ukazatele se rovná součtu vlivů vysvětlujících 

ukazatelů. 

X je analyzovaný ukazatel, ∆yx je přírůstek vlivu analyzovaného ukazatele, a1 je dílčí 

vysvětlující ukazatel, ∆xai je vliv dílčího ukazatele ai na analyzovaný ukazatel x. 
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Multiplikativní vazba pro logaritmickou metodu 

 Zkoumá vlivy dílčích ukazatelů při změně ostatních ukazatelů. Při rozkladu nevzniká 

zbytek. Význam dílčích ukazatelů není ovlivněn jejich pořadím. Výsledek nesmí vyjít 

záporný, jinak by metoda nemohla být pouţita. 

,
ln

ln
x

x

ai
ai y

I

I
x                      (2.23) 

 

kde 

0,

1,

0

1

i

i

aix
a

a
Ia

x

x
I    jsou indexy analyzovaného a dílčích ukazatelů. 

 

Multiplikativní vazba pro funkcionální metodu 

 U této metody je zohledněn současný (kombinovaný) vliv všech ukazatelů při 

vysvětlení jednotlivých vlivů. Dá se říci, ţe se vychází z diskrétních výnosů neboť Rai aRx 

znamenají diskrétní výnos ukazatelů ai a x. V případě rovnoměrného dělení zbytku a součinu 

tří dílčích ukazatelů, x = a1·a2·a3, jsou vlivy vyčísleny následovně, 

xaaaai
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 Přitom význam symbolů je následující 
0,j

j

a
a

a
R

j


 , 

0x

x
Rx


 , Δai = ai,1 - ai,0. 

 Pro součin dvou dílčích ukazatelů x = a1 · a2 jsou vlivy analogicky vyjádřeny takto: 

xaa

x

a yRR
R

x  )
2

1
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1
211

       (2.25) 

xaa

x

a yRR
R

x  )
2

1
1(

1
122

       (2.26) 

 

Nerovnost 

 Nerovnost ukazuje, zdali je pro podnik výhodné vyuţívat cizí kapitál. Cizí zdroje jsou 

v podniku vyuţívány především pro zvyšování výnosnosti vlastního kapitálu. Aby bylo 
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docíleno tohoto efektu je nutné, aby náklady na cizí kapitál byly niţší neţ je úhrnná výnosnost 

aktiv.  

 

náklady na cizí kapitál = nákladové úroky/cizí zdroje    (2.27) 

úhrnná výnosnost aktiv = EBIT/celková aktiva     (2.28) 

výnosnost vlastního kapitálu = EBT/vlastní kapitál     (2.29) 

 

Náklady na cizí kapitál    < Úhrnná výnosnost aktiv  < Výnosnost vlastního kapitálu 

  

2.8 Souhrnné indexy hodnocení a predikční modely 

 Pro hodnocení finanční pozice se pouţívají kromě jednotlivých skupin poměrových 

ukazatelů také tzv. souhrnné indexy nebo souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 

podniku. Jedná se o specifické metody ve finančních analýzách, jejichţ cílem je vyjádřit 

úroveň finanční situace a výkonnost podniku jedním číslem. 

 Důvodem vzniku těchto souhrnných modelů byla snaha o včasné rozpoznání příčin 

nestability podniků, které mohou signalizovat úpadek podniku. Výhodou těchto metod je 

přehlednost a názornost jejich výstupů. Naopak nevýhodou modelů by mohlo být subjektivní 

vnímání expertů.  

 Modely je moţné rozdělit do dvou skupin: 

 bankrotní modely, které odpovídají na otázku, zda podnik zbankrotuje nebo ne, 

 bonitní modely, které odpovídají na otázku, zda finanční situace podniku signalizuje 

moţný úpadek firmy. 

 Bankrotní a bonitní modely lze rozdělit na jednorozměrné a vícerozměrné. 

Jednorozměrné modely se snaţí najít jednoduchou charakteristiku (jeden nebo více 

poměrových ukazatelů), který by dokázal rozlišit mezi podniky ve finanční tísni a těmi 

ostatními. Pokud pracuje s více ukazateli, potom je hodnotí pouze jednotlivě a tato hodnocení 

staví vedle sebe. Proto se můţe stát, ţe vychází v jednom modelu zcela rozdílná hodnocení. 

Vícerozměrné modely se snaţí konstruovat model skládající se z více jednoduchých 

charakteristik, kterým jsou obvykle přiřazovány různé váhy. Tyto váhy jsou zjišťovány 

pomocí nejrůznějších metod, tj. např. přímé statistické metody spočívající v třídění 

pozorovaných objektů do dvou nebo více předem definovaných skupin podle určitých 

charakteristik např. finančních ukazatelů. Stanoví se tedy ukazatele, které jsou zařazeny do 

vzorce, a studuje se, jakých hodnot dosahují ukazatele u testovaných úspěšných a 
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neúspěšných firem. Podle toho jsou stanoveny „dobré“ a „špatné“ hodnoty jednotlivých 

ukazatelů a také jsou těmto ukazatelům přiřazeny jejich váhy. Z těchto údajů získáme váţený 

součet úspěšných a neúspěšných firem, který stanovíme jako vzorovou hodnotu. Mezi 

získanými výsledky ovšem stále existuje „šedá zóna“, u které nelze určit, kterým směrem se 

bude finanční situace podniku vyvíjet. 

2.8.1 Altmanův model 

 Altamanův model, jeţ řadíme mezi bankrotní modely, je zaloţen na soustavě několika 

poměrových ukazatelů, kterým jsou přiřazeny váhy, a jejich váţený součet dává skóre, podle 

něhoţ se usuzuje, jestli je podnik náchylný k finanční tísní. Altmanův model je téţ někdy 

nazýván Z-skóre nebo také Altmanova formule bankrotu a je zaloţen na základě 

diskriminační analýzy. E. I. Altman ji uskutečnil v 60. a 80. letech u několika desítek 

zbankrotovaných či nezbrankotovaných firem. 

 V České republice vstoupilo Z-skóre do obecného povědomí po roce 1989. Altman v 

té době změnil ukazatel rentability a to tak, ţe do čitatele byl místo zisku po zdanění umístěn 

zisk před úroky a zdaněním.  

 Altmanův index finančního zdraví podniku je sestavován ze sedmi hodnot, z toho šest 

hodnot je umístěno v závěrkových výkazech hodnoceného podniku a jedna se nachází ve 

zprávách z kapitálového trhu. 

 

 Variantu výpočtu Altmanova indexu pro společnosti, jeţ nejsou obchodovány na 

kapitálovém trhu, lze vidět ve vzorci (2.30). 

Z = 0,717 · x1 + 0,847 · x2 + 3,107 · x3 + 0,420 · x4 + 0,998 · x5,              (2.30) 

kde:  x1 = čistý pracovní kapitál/celková aktiva, 

x2 = kumulovaný zisk/celková aktiva, 

x3 = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva, 

x4 = vlastní kapitál/dluhy, 

x5 = výnosy (celkové)/celková aktiva. 

Výsledné hodnoty se vyhodnocují následovně:  

Z < 1,2:   pásmo bankrotu 

1,2 < Z < 2,7:             pásmo „šedé zóny“ (nelze spolehlivě určit budoucí vývoj) 

Z > 2,7:   pásmo prosperity 
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2.8.2 Index důvěryhodnosti českého podniku (IN)  

 Index důvěryhodnosti IN byl sestaven pro české podmínky v letech 1995 a 1999. 

Jejími autory jsou Inka a Ivo Neumaierovi, kteří upravili Altmanův index.  

 

 Index IN umoţňuje odhad posouzení finančního rizika českých podniků z pohledu 

ratingových agentur a je vyjádřen následující funkcí: 

IN = V1 · A + V2 · B + V3 · C + V4 · D + V5 · E – V6 · F,              (2.31) 

kde:  A = aktiva / cizí zdroje, 

 B = EBIT / nákladové úroky, 

 C = EBIT /aktiva, 

 D = trţby / aktiva, 

 E = oběţná aktiva / krátkodobé cizí zdroje, 

 F = závazky po lhůtě splatnosti / trţby. 

 V1 aţ V6 jsou váhy jednotlivých ukazatelů a byly zjištěny jako podíl významnosti 

ukazatele a odvětvové kriteriální hodnoty ukazatele. Významnost je určena podle četnosti 

výskytu ve výzkumech a kriteriální hodnoty jsou stanoveny jako váţené průměry za 

jednotlivá odvětví, viz Dluhošová (2010). Váhy V2 (0,11) a V5 (0,10) jsou shodná pro 

všechna odvětví, ostatní se liší podle odvětvové klasifikace. Pokud je výsledek indexu větší 

neţ 2 představuje společnost s dobrým finančním zdravím. Naopak pokud je výsledek menší 

neţ 1, jedná se o podniky se špatnou finanční situací. 

 

2.8.3 Kralickův Quick test 

 Tento test byl sestaven profesorem Kralickem v roce 1991 a je vyuţíván především 

v německy mluvících zemích. Quick test, v překladu rychlý test, je jednorozměrný 

známkovací test. Nejprve se z dat výročních zpráv vypočtou poměroví ukazatelé a dle jejich 

výše se jim přidělí známka. Tato známka udává hodnocení firmy v různých sektorech 

(kapitálová síla, zadluţení, výnos a finanční výkonnost). Z těchto známek pak utvoříme jednu 

celkovou, která podává hodnocení o firmě jako celku. Kaţdý ukazatel pochází z jedné ze čtyř 

oblastní finanční analýzy. Základními částmi jsou: 

 finanční část (R1), 

 likvidní část (R2), 

 výnosová část (R3), 

 rentabilní část (R4). 
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Hodnocení finanční situace podniku = (R1 + R2 + R3 + R4) / 4   (2.32) 

 

Tab. č. 2.1: Kralickův test - stupnice hodnocení ukazatelů 

Ukazatel Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohroţení 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního kapitálu  30 %  20 %  10 %  0 % negativní 

Doba splácení dluhu z 

CF 
 3 roky  5 let  12 let  12 let  30 let 

CF v % trţeb  10 %  8 %  5 %  0 % negativní 

ROA  15 %  12 %  8 %  0 % negativní 

Pramen: Kislingerová, E., Hnilica, J. (2005) 

 

 K vyhodnocení výsledků se vyuţívá známkovací hodnocení uvedené ve výše uvedené 

tabulce, která je v rozsahu 1 (velmi dobrý výsledek) – 5 (hrozící insolvence). Hodnocení je 

dáno aritmetickým průměrem výsledných známek. Kralicek uvádí, ţe podnik s výslednou 

známkou lepší neţ 2 je povaţován za dobře prosperující – bonitní. A podnik s výslednou 

známkou horší neţ 3 můţeme povaţovat za podnik spějící k bankrotu nebo přinejmenším za 

podnik, který je bankrotem ohroţen. 

 Výhodou Quick testu je především jeho jednoduchost, nenáročnost na výpočetní 

techniku a rychlost. 

 

2.9 Hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku 

 Na stránkách odborného tisku se stále častěji můţeme setkat se zkratkami EVA a MVA. 

Zkratka EVA označuje ekonomickou přidanou hodnotu a MVA je hodnota přidaná trhem. 

Většina teoretiků, viz Dluhošová (2010), a praktiků se shodují, ţe tyto ukazatele ekonomické 

výkonnosti vystihují nejlépe základní cíl podniků, a to maximalizaci hodnoty pro vlastníky. 

Tento přístup k řízení sleduje růst hodnoty pro akcionáře (shareholder value) a představuje 

směr, pro který jsou prioritní zájmy vlastníků firem a růst jejich bohatství. Vyspělé trţní 

ekonomiky přijímají ukazatel EVA jako základ pro podnikové plánování a sledování 

výkonnosti firmy. 

 Ukazatel EVA spočívá v tom, ţe bere při hodnocení výkonnosti v úvahu nejen náklady 

na cizí kapitál, ale téţ počítá s cenou kapitálu vlastního. Takováto formulace pak umoţňuje 

objektivně sledovat a poměřovat „náklady a výnosy“jejich činností pro podnik a jsou tak lépe 

vyjádřeny zájmy vlastníků. Správné měření výkonnosti podniku z pohledu jeho schopnosti 

vytvářet hodnotu pro akcionáře je klíčové pro hodnotové řízení. Ve vyspělých ekonomikách 

neustále narůstá počet podniků, jeţ pouţívají pro sledování finanční výkonnosti podniku 
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právě ukazatel EVA. Měření výkonnosti a motivační systémy zaloţené na ekonomické 

přidané hodnotě byly zavedeny v průběhu první poloviny 90 let ve firmách jako je např. 

Quaker Oats, Coca-Cola, Briggs & Stratton a další. 

 

2.9.1 Ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

 Ukazatel ekonomické přidané hodnoty byl vyvinut v roce 1993 americkou 

poradenskou firmou Stern Stewart & Co a znamenal zcela nový pohled na hodnocení 

úspěšnosti podniku a rozšířil se jak v USA, tak i v západní Evropě. EVA vychází ze 

základního pravidla, ţe podnik musí vyprodukovat minimálně tolik, kolik bylo investováno. 

Tyto náklady kapitálu nebo téţ poţadovaná míra výnosnosti se týkají, jak vlastního kapitálu, 

tak dluhu. Akcionáři poţadují vyplácení adekvátní míry návratnosti vloţeného kapitálu, která 

by kompenzovala jejich podstupované riziko. Lze říci, ţe EVA je vlastně určitý způsob, 

kterým se poměřuje zisk společnosti, viz Dluhošová (2010).  

 Bohatství akcionářů roste tedy v tom případě, ţe EVA > 0, neboť získají zpět více, neţ 

činila původní investice. Je-li EVA = 0, pak dosaţený efekt z investice stačí pouze k pokrytí 

nákladů kapitálu (resp. výnosu plynoucího z alternativního pouţití) a pokud EVA < 0, 

dochází k „ničení“ investovaného kapitálu, Dluhošová (2010). 

 

Výpočet ekonomické přidané hodnoty 

 EVA má vysokou vypovídací schopnost, protoţe v sobě zahrnuje hlavní faktory 

ovlivňující výkonnost podniku: 

 velikost kapitálu zapojeného do podnikatelské činnosti a jeho vnitřní strukturu 

(poměr mezi pouţívaným kapitálem cizím a vlastním vypovídá o finanční 

bezpečnosti podniku), 

 náklady na kapitál (akciový kapitál a kapitál věřitelů), tj. cenu, kterou musí podnik 

platit za uţití zdrojů, 

 efekt dosaţený vyuţitím investovaných zdrojů. 

 

 Základní podoba vzorce pro výpočet ekonomické přidané hodnoty (EVA): 

 

EVA = NOPAT – WACC · C,                  (2.33) 

kde NOPAT (net operating profit after tax) vyjadřuje čistý provozní zisk po zdanění, WACC 

jsou průměrné váţené náklady kapitálu a C zahrnuje celkový investovaný kapitál. 
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 V případě, ţe bude ze vzorce (2.31) vytknut celkový investovaný kapitál C, který 

odpovídá poloţce NOA, dostane vzorec následující podobu: 

CWACC
NOA

NOPAT
EVA

t













1

,                  (2.34) 

kde NOA vyjadřuje čistá operativní aktiva, NOPAT/NOAt-1 vyjadřuje výnosnost kapitálu 

ROC. 

 

 Zisk z provozní činnosti (NOPAT) představuje hospodářských výsledek, který byl 

vytvořen v souvislosti s hlavní činností firmy. Součástí NOPAT nejsou zisky nebo ztráty, 

které nesouvisejí s hlavní provozní činností, např. zisk/ztráta z finančních operací, prodeje 

hmotného dlouhodobého majetku nebo z činností mající charakter mimořádných operací. 

 Je třeba zdůraznit, ţe ekonomický provozní zisk je různými autory pojímán různě, 

Dluhošová (2004). 

 Pro určení poloţky NOA (Net Operating Assets) neboli čistá operativní aktiva je 

východiskem úprava aktiv vykázaných v účetních výkazech. Pro definování NOA je tedy 

nutné provést tři základní kroky: hodnotu aktiv je třeba upravit o aktivaci poloţek, které 

účetně v aktivech vykazovány nejsou, určit aktiva nesouvisející s hlavní činností podniku a 

zajištění provozu podniku a upravená aktiva je nezbytné sníţit o neúročená pasiva. 

  

 Jinou moţnost vyjádření výpočtu ekonomické přidané hodnoty lze vyjádřit pomocí tzv. 

hodnotového rozpětí (value spread), jenţ vychází ze vzorce (2.34). Value spread představuje 

tzv. ekonomickou rentabilitu, kterou lze vyčíslit jako rozdíl mezi dosaţenou rentabilitou a 

náklady na kapitál. 

 

EVA = (ROC – WACC) · C,                              (2.35) 

kde ROC vyjadřuje výnosnost investovaného kapitálu. 

 

Uţší pojetí: 

EVA = (ROE – re) · VK,                   (2.36) 

kde ROE je výnosnost vlastního jmění, re označuje alternativní náklad vlastního kapitálu a 

VK vyjadřuje vlastní kapitál. 
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 Eva je absolutní veličinou a není proto vhodným měřítkem pro srovnání výkonnosti 

firmy. Pro toto srovnání se pouţívá spread (ROE - re), kde je promítnuta kapitálová struktura. 

Je ţádoucí, aby rozdíl ROE a re byl co moţná největší, minimálně byl kladný.  

 

Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty 

 Analýzu faktorů tvorby hodnoty a analýzu výkonnosti podniku je moţné vykonat 

prostřednictvím pyramidového rozkladu vrcholového ukazatele EVA. Hodnotí se pozitivní a 

negativní vlivy jednotlivých analytických činitelů na tvorbu ekonomické přidané hodnoty. 

 

Obr. 2.4 Pyramidový rozklad ekonomické přidané hodnoty 
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Pramen: Dluhošová (2010) 

 

Trţní přidaná hodnota (MVA) 

 Dle Dluhošové (2010) trţní ukazatele výkonnosti jsou vysoce citlivé na vývoj 

akciového trhu, přitom je hodnocena výkonnost podniku z pohledu trhu. K významným 

trţním ukazatelům patří ukazatel trţní přidaná hodnota MVA a ukazatel trţní výnos 

akciového kapitálu TSR. 
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 Ukazatel trţní přidané hodnoty MVA je stejně jako ukazatel EVA registrován jako 

obchodní značka společnosti Stern Stewart & Co. 

 Firmou Stewart bylo takto definováno další měřítko, pomocí něhoţ se hodnotí, zda 

určitá firma vytvořila akcionářskou hodnotu. Jestliţe celková trţní hodnota firmy je větší neţ 

mnoţství kapitálu do ní investovaného, pak se firmě podařilo vytvořit akcionářskou hodnotu. 

Kdyţ je tomu naopak, trţní hodnota je menší neţ investovaný kapitál, firma „zničila“ 

akcionářskou hodnotu. Tento rozdíl mezi trţní a účetní hodnotou firmy je dle Stewat nazýván 

trţní přidaná hodnota. Tento ukazatel se jeví jako nejpřesnější měřítko bohatství, jeţ podnik 

vytvořil. Hlavním důvodem pro toto tvrzení je skutečnost, ţe kurs akcií na efektivním 

akciovém trhu odráţí všechny relevantní veřejně dostupné informace. 

 Úspěšné firmy zvyšují svoji MVA a tím zároveň zvyšují hodnotu kapitálu do nich 

investovaného. Zdali firma uspěje při tvorbě MVA, záleţí na míře výnosnosti. Jestliţe u dané 

firmy míra výnosnosti překročí náklady kapitálu, pak jsou akcie firmy na trhu obchodovány 

s prémií, na druhé straně firmy, které mají výnosnost menší neţ náklady kapitálu, se prodávají 

s diskontem. 

 

MVA je definována na bázi hodnotového rozpětí takto: 

MVA = MV – C,                    (2.37) 

kde MV je celková trţní hodnota podniku, C je celkový investovaný kapitál. 

  

 MVA na bázi zúţeného hodnotového rozpětí za zjednodušujícího předpokladu, ţe se 

trţní a účetní hodnota dluhu sobě rovnají, je určena následovně: 

MVA = MVE – BVE,                   (2.38) 

kde MVE je trţní hodnota vlastního kapitálu, BVE je účetní hodnota vlastního kapitálu. 

 

 V souvislosti s tím, jak roste význam analýz zaloţených na čisté současné hodnotě 

v určování trţní hodnoty firmy, se čím dál tím více zdůrazňuje, ţe trţní přidanou hodnotu lze 

stanovit jako současnou hodnotu budoucích EVA. 

  t
T

t t REVAEVAPVMVA


  1)(                  (2.39) 

 Oba ukazatele, MVA i EVA se týkají téţe problematiky, s tím rozdílem, ţe 

ukazatelem EVA se hodnotí úspěšnost firmy očima podniku (managementu), zatímco pomocí 

MVA očima trhu. Základní rozdíl mezi ukazateli tedy spočívá v tom, ţe EVA vychází 

z interních informací firmy, na druhé straně MVA závisí na kursu akcie. 
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Stanovení nákladů na kapitál 

 Vzhledem k tomu, ţe tato veličina významně ovlivňuje úroveň ukazatele EVA, je 

správné určení hodnoty jedním z klíčových problémů. Náklady na celkový kapitál WACC 

jsou kombinací nákladů různých forem kapitálu a představují minimální míru výnosnosti 

kapitálu, jeţ musí být firmou dosahována, aby nedošlo k poklesu hodnoty bohatství pro 

investory. 

 

WACC = rd (1-t) · D + re · E / D + E,                 (2.40) 

kde rd jsou náklady na úročený cizí kapitál, t vyjadřuje sazbu daně z příjmu, D označuje cizí 

kapitál, re jsou náklady vlastního kapitálu a E je vlastní kapitál. 

 

 Náklady, jeţ společnost získá formou dluhu (př. úvěry) se vyjadřují v podobě úroku 

sníţeného o daňový štít, tedy o úspory z daní, které z pouţití cizího kapitálu plynou. 

 Náklady na vlastní kapitál se obecně určují buď na bázi modelů oceňování aktiv nebo 

stavebnicovým způsobem. Uplatnění metod závisí zejména na dostupnosti dat, coţ je spojeno 

s trţními podmínkami a vyspělostí trhů, Dluhošová (2004). 

 

Model CAMP-SML beta verze: 

E(re) = rf + βe [E(rM)-rf],                   (2.41) 

kde rf označuje bezrizikovou sazbu, βe je koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního 

kapitálu na dodatečný výnos trţního portfolia a E(rM) vyjadřuje výnos trţního portfolia. 

 

Model APM (arbitrážní model oceňování): 

E(re) = rf + ∑βej [E(rj)-rf],                   (2.42) 

kde βej vyjadřuje koeficient citlivosti dodatečného výnosu vlastního kapitálu na dodatečný 

výnos j-tého faktoru a E(rj) je výnos j-tého faktoru. 

 

 Jelikoţ v ČR neexistuje dostatečně dlouhou dobu likvidní kapitálový trh, není příliš 

vhodné pouţít pro stanovení re model CAPM. Z tohoto důvodu bude pouţit stavebnicový 

model, kde si alternativní náklad vlastního kaptálu re můţeme představit jako součet 

výnosnosti bezrizikového aktiva a rizikových prémií. Tento model pouţívá v ČR Ministerstvo 

průmyslu a obchodu  
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Alternativní náklad vlastního kapitálu: 

re = [WACC · UZ/A-(1-t) · Ú/BU+OBL · (UZ/A-VK/A)]/VK/A,              (2.43) 

kde UZ jsou úročené cizí zdroje, A jsou aktiva, Ú jsou úroky, BU jsou bankovní úvěry, OBL 

označuje obligace a VK vyjadřuje vlastní kapitál. 

 

 Náklady kapitálu WACC se budou měnit se změnou rizikových přiráţek vyvolaných 

změnou produkční síly, likvidity atd. Vzhledem ke kapitálové struktuře je však WACC 

konstantou. Náklady kapitálu WACC jsou nezávislé na rfinstr. 

WACC
U
 = rf + rpodnikatelské + rfinstab + rLA,                 (2.44) 

kde rf označuje bezrizikovou úrokovou míru, rpodnikatelské vyjadřuje rizikovou přiráţku za 

obchodní riziko, rfinstab je riziková přiráţka za riziko vyplávající z finanční stability a rLA je 

riziková přiráţka za likvidnost akcie. 

  

 Výše uvedená rovnice pro výpočet celkových průměrných nákladů na kapitál souvisí 

s nezadluţenou firmou. Pro výpočet nákladů zadluţené společnosti je vyuţíván následující 

vzorec: 

 

 UL WACCfWACC  ,                              (2.45) 

kde WACC
U
 označuje náklady na kapitál nezadluţené společnosti a WACC

L
 jsou náklady 

kapitálu zadluţeného podniku. 

 

 Výpočet celkových nákladů na kapitál zadluţené firmy, dle modelu MM II, viz 

Dluhošová (2010), bude vypadat tedy takto: 









 t

A

D
RRWACC UAL 1 ,                  (2.46) 

kde R
U
 jsou náklady na kapitál nezadluţené firmy, D označuje úročený cizí kapitál, A 

charakterizuje celková aktiva a t je sazba daně z příjmu. 

 

 Pro stanovení nákladů kapitálu v ekonomice s nedokonalým kapitálovým trhem a 

krátkou dobou fungování trţní ekonomiky nelze všeobecně pouţít model CAPM a arbitráţní 

model. Jedná se zejména o problematiku stanovení koeficientů β, zvláště pro společnosti, 

jejichţ akcie nejsou obchodovány na kapitálovém trhu. Proto jsou konstruovány a navrhovány 

různé přístupy, které mají lépe reflektovat dané podmínky. Z těchto důvodů bylo 



 

 

42 

prezentováno několik přístupů k určení nákladů kapitálu. Je však nutné říci, ţe by se výsledky 

dle různých metodologií měly vţdy povaţovat za určitou aproximaci. Rovněţ při analýzách 

není důleţité sledovat absolutní úrovně, ale trend. V těchto případech se význam uvedených 

nedostatků sniţuje. 
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3 Analýza finanční výkonnosti dané společnosti 

. Akciová společnost OHL ŢS, a.s. je přímým nástupcem státního podniku Ţelezniční 

stavitelství Brno. Tento podnik vznikl v roce 1952 a jeho posláním bylo zajišťovat stavební 

práce pro tehdejší Československé státní dráhy, tedy výstavbu, rekonstrukce a opravy 

ţelezničních tratí a budov. V roce 1971 byl podnik začleněn do výrobně-hospodářské 

jednotky“Ţeleznične stavebnictvo“se sídlem v Bratislavě. 

 Uprostřed roku 1991 byla tato jednotka zrušena a po devíti měsících fungování 

samostatného podniku byl státní podnik Ţelezniční stavitelství Brno k 1. dubnu 1992 

transformován na akciovou společnost. Ta po ukončení první vlny kupónové privatizace 

získala své první vlastníky. V roce 1992 měla společnost okolo 4200 vlastníků, v současné 

době jich má 533. Majoritním vlastníkem je velká španělská stavební skupina OHL, která 

vlastní 97,71% akcií OHL ŢS, a.s., částečně přímo a hlavně prostřednictvím české stavební 

společnosti ŢPSV Uherský Ostroh a.s. 

 

3.1 Charakteristika společnosti OHL ŢS, a.s. 

 Vnitřní organizace společnosti OHL ŢS zaznamenala od doby privatizace bouřlivý 

rozvoj. Od 35 podnikatelských středisek přes 17 divizí a čtyři závody dospěla k současné 

struktuře obsluhy dvou velkých segmentů trhu-dopravních staveb a pozemních staveb. 

Celofiremní funkce, především strategické, finanční, metodické a kontrolní, plní ředitelství 

společnosti. 

 Bouřlivý byl i obchodní vývoj společnosti. V roce 1992 zde byla stavební společnost 

s ročním obratem okolo 500 mil. Kč, v současné době je OHL ŢS, a.s. pátou největší stavební 

firmou v ČR s obratem 12 miliard Kč, provádějící stavby nejen v Česku a na Slovensku, ale 

v roce 2010 působící i v Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Maďarsku a Ázerbájdţánu. 

Podle dříve aplikovaných českých standardů přesáhla v roce 2009 produkce 15 miliard Kč. 

 

3.1.1 Profil a předmět podnikání společnosti 

 OHL ŢS, a.s. je dynamický multioborová stavební firma s více neţ padesátiletou 

tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR. Společnost 

se zaměřuje na komplexní realizaci nejrůznějších stavebních děl, jejich modernizaci, 

rekonstrukci a údrţbu dle potřeb a přání zákazníků v oborech: 

 dopravní, ţelezniční, silniční a dálniční stavby, 

 vodohospodářské a ekologické stavby, 
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 inţenýrské a energetické stavby, 

 pozemní i podzemní stavby. 

 

 Mezi nejvýznamnější realizované stavby v současnosti patří: 

 modernizace ţelezničních koridorů, 

 rekonstrukce ţelezničních stanic v ČR a na Slovensku, 

 výstavba univerzitního kampusu v Brně či nových objektů pro Vysokou školu 

báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, 

 rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu v Praze, 

 realizace výstavby Národní technické knihovny, 

 stavby rychlostní silnice R55 Skalka-Hulín, 

 výstavba Velkého městského okruhu v Brně – mimoúrovňové křiţovatky Hlinky a 

Královopolského tunelu, 

 Prst C Terminálu sever 2 mezinárodního letiště Praha-Ruzyně, 

 VUT-výstavba objektu FEKT, 

 tramvajová trať Hlubočepy-Barrandov, 

 výstavba 80 km dálnice v Ázerbájdţánu, 

 mnoho dalších staveb nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. 

 

 OHL ŢS je mezinárodní skupina pro stavební činnost, stavební koncese a sluţby. Je 

jednou z největších stavebních společnosti ve Španělsku. Členové skupiny OHL úspěšně 

poskytují profesionální stavebnické sluţby na národní i mezinárodní úrovni jiţ téměř 100 let. 

V posledních letech se OHL Group dynamicky rozrostla a její mezinárodní aktivity z ní 

učinily jednu z největších mezinárodních skupin. V současnosti působí ve dvacítce zemí na 

čtyřech světových kontinentech. Společnost má všechny předpoklady pro úspěšnou realizaci 

svých projektů a nabízí kompletní spektrum činností s tím spojených, jako jsou studie 

proveditelnosti, inţenýring a zpracování projektové dokumentace, výstavbu, údrţbu i 

následný provoz dokončeného díla. Připravuje analýzy financování projektů a díky svému 

finančnímu zázemí se často podílí na finančních zdrojích, potřebných pro jejich realizaci. 
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3.1.2 Organizační struktura společnosti OHL ŢS, a.s. 

Pramen: výroční zpráva OHL ŢS, a.s. 
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3.1.3 Strategie OHL ŢS, a.s. 

 Strategie OHL ŢS, a.s. se zaměřuje na pečlivé dodrţování pravidel korporátního 

řízení, aplikaci principů maximální transparentnosti v obchodních vztazích a ve vztazích mezi 

akcionáři. Dále na udrţitelný rozvoj jakoţto strategický pilíř a trvalý závazek udrţet solidní 

finanční situaci zaloţenou na vyuţívání dlouhodobých finančních zdrojů. 

 Korporátní odpovědnost OHL se uvádí do praxe prostřednictvím závazku trvalého 

zlepšování inovace a pokroku, transparentní informovanosti, racionální a vyváţené integrace 

různorodých prvků ze všech oblastí působnosti s cílem standardizace komunikace při styku se 

zájmovými skupinami. 

 Ekonomické řízení zaloţené na zlepšování produktivity, růst investic a diferenciace 

rizika prostřednictvím územní expanze má příznivý dopad na místní zájmové skupiny a 

prostředí, v němţ rozvíjí své aktivity, neboť podporuje místní podnikatelský sektor a vytváří 

pracovní místa. 

 Řádné hospodaření zahrnuje odpovědnost, efektivnost a transparentnost ze strany 

řídicích orgánů firmy. Skupina OHL přináší proveditelná řešení, přijímá nové organizační 

modely a s péčí zdokonaluje formy chování a komunikace se svými investory a akcionáři.  

 Ekologická odpovědnost a úsilí o zachování ţivotního prostředí představují konstantu 

všech činností skupiny OHL. Skupina provádí všechny své aktivity v souladu se systémem 

řízení ochrany ţivotního prostředí. V roce 2007 se skupina rozhodla posílit svůj závazek 

bojovat proti klimatickým změnám a v rámci strategie vypracovala krátko-, středně- a 

dlouhodobá opatření. 

 Inovace a technologický rozvoj jsou v OHL povaţovány za jeden ze základních 

pilířů pro dosaţení vyšší ekonomické efektivity a tím ke zlepšení konkurenceschopnosti 

v rámci respektu k ţivotnímu prostředí a sociální odpovědnosti. 

  

3.1.4 Zaměstnanci 

 Společnost OHL ŢS, a.s. si plně uvědomuje, ţe dosaţené, současné i budoucí úspěchy 

jsou postaveny především na schopnostech jejich zaměstnanců. Dostatek spolehlivých, 

odborně vybavených a ambiciózních zaměstnanců je základní podmínkou rozvoje společnosti 

a zachování její konkurenceschopnosti ve stávajícím prostředí stavebního trhu. 

 V souvislosti s výjimečným postavením OHL ŢS v první pětce stavebních společnosti 

ČR, má společnost zájem o dlouhodobou spolupráci se zaměstnanci, kteří rovněţ chtějí patřit 

mezi elitu stavebního průmyslu, získat nebo rozvíjet svoje dosud nabyté znalosti, budovat 
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svoji kariéru, podílet se na řešení problémů spojených s realizací unikátních stavebních 

projektů a týmově pracovat, ať uţ v oblasti dopravních staveb nebo pozemních staveb na 

pozici dělnické, technické nebo manaţerské. 

 Personální politika je tedy postavena v rámci OHL ŢS na principu maximální péče o 

lidský potenciál zaměstnanců, pro které firma vytváří všestranně příznivé pracovní prostředí a 

podmínky práce. V roce 2008 společnost obdrţela certifikát Ethnic Friendly zaměstnavatel, 

dokladující nediskriminační přístup naší firmy ke všem zaměstnancům. Personální politika je 

postavena na principech politiky rovných příleţitostí, etického chování, moţnostech 

karierního růstu, sociální odpovědnosti vůči zaměstnancům a sociálnímu okolí, 

enviromentálnímu managementu vedoucí k trvale udrţitelnému rozvoji a ochraně ţivotního 

prostředí. Společnost si za více neţ padesát let svojí existence vypracovala zdravou firemní 

kulturu, opírající se o pověst stabilního a významného zaměstnavatele působícího v rámci celé 

ČR, ale i v zahraničí. Výsledkem sociálního dialogu, vedeném ať uţ přímo se zaměstnanci, 

nebo se zástupci zaměstnanců – odbory, ale i díky dobré znalosti pracovního trhu, vytváří 

OHL ŢS pro zaměstnance takové podmínky, které jsou dostatečně motivační a stabilizační. 

Pracovníkům společnosti jsou také nabízeny četné zaměstnanecké výhody.  

 

3.1.5 Výzkum a vývoj  

 OHL ŢS neustále testuje a zdokonaluje vlastnosti svých technologií a materiálů a 

věnuje se jejich výzkumu a vývoji. V roce 2007 rozšířila divize Technologie závodu dopravní 

stavby své portfolio o dodávky technologií, který slouţí pro vytápění nebo klimatizován 

dočasně odstavených vlakových souprav. Vývojem těchto specifických technologií reagovala 

divize na poptávku uţivatelů po nabídce moderně koncipovaných zařízení, které by nabízely 

vyšší míru bezpečnosti provozu a přitom vyţadovaly minimální nároky na obsluhu a údrţbu. 

Kompletní sestava zařízení EPZ byla dodána a je v současnosti provozována v ţelezničních 

stanicích Prešov a Poprad ve Slovenské republice. Na stavbě Opravárenského centra pro 

opravy letadel v Mošnově se divize Stavin podílela na návrhu a realizovala vytápění tohoto 

objektu. Zdrojem tepla je energeticky úsporné spojení plynových kondenzačních kotlů o 

výkonu 1 765 kW s tepelnými čerpadly vzduch-voda o výkonu 562 kW, která slouţí jako 

hlavní zdroj aţ do venkovní teploty + 5ºC. Samotné vytápění hangáru je řešeno 

nízkoteplotním podlahovým vytápěním umístěným v předpjaté betonové desce 12 800 m
2
. 

Celková délka potrubí činila 48 000m. 
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3.1.6 Ţivotní prostředí 

 OHL ŢS uplatňuje zásady udrţitelného rozvoje, tzv. rovnováhu mezi hospodářským 

rozvojem, šetrným přístupem k ţivotnímu prostředí a společenské odpovědnosti. Vztah 

společnosti k ochraně ţivotního prostředí je popsán řídící normou společnosti „Řád ekologie“ 

a dále blíţe specifikován pro závod Dopravní stavby v normě „Řízení zakázky ve vztahu 

k ţivotnímu prostředí“ a pro závod Pozemní stavitelství v normě „Pravidla řízení staveb“. 

Volně na tuto problematiku navazuje „ŘNS Envi účetnictví“ řeší environmentální náklady a 

také „ŘNS Identifikace a hodnocení environmentálních aspektů a dopadů“. Všechny tyto 

interní dokumenty vycházejí z legislativních poţadavků shrnutých v „Registru právních 

poţadavků“ a závazků vyplývajících z certifikovaných systémů EMS a EMAS. 

 

OHL ŽS a ovzduší 

 V současné době má společnost pouze malé stacionární zdroje znečištění ovzduší. 

Kotelna na tuhá paliva v Olomouci na Sibiřské byla v loňském roce vybavena novým 

efektivnějším kotlem adekvátního výkonu. U další plynových kotelen, v areálu Brno – 

Slatina, byly naplánovány a provedeny drobné opravy k zajištění splnění předpisů týkajících 

se spalinových cest. Střední zdroj znečištění ovzduší v podobě plynové kotelny v Brně na 

ulici Heršpická, jiţ není v majetku společnosti. Uvedené zdroje znečištění ovzduší jsou 

pravidelně hlášeny a jsou za ně hrazeny poplatky stanovené legislativou, pokud jsou 

vyměřeny. 

 

3.2 Analýza absolutních ukazatelů 

 K hodnocení finanční situace firem se při analýze absolutních ukazatelů vyuţívá 

přímo údajů obsaţených v účetních výkazech. Vedle sledování změn absolutní hodnoty 

ukazatelů v čase se obvykle zjišťují také jejich relativní změny. Konkrétní uplatnění 

absolutních ukazatelů je v analýze vývojových trendů a procentní analýze komponent. 

 

3.2.1 Horizontální analýza výkazů (rozvaha, VZZ) 

 Horizontální analýza, analýza trendů, porovnává změny ukazatelův časové řadě. 

Výchozí data jsou obsaţena v účetních výkazech firem a ve výročních zprávách, které uvádí 

klíčové finanční poloţky za posledních 5 aţ 10 let. 
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Horizontální analýza aktiv 

 Celková aktiva vykazovala ve sledovaném období kolísavý charakter. Největší změnu 

celkových aktiv lze pozorovat mezi lety 2005 a 2006 a to ve výši 1 873 941 tis. Kč, 

v procentním vyjádření se jednalo o 41,37 %. U celkových aktiv nedošlo do roku 2005 

k ţádné převratné změně. Aţ od roku 2006 narostla celková aktiva v důsledku zvýšení 

oběţných aktiv, coţ bylo způsobeno vzestupem obchodních pohledávek za odběrateli, sníţila 

se tedy jejich platební kázeň. Významnou změnou bylo zvýšení nehmotného majetku 

společnosti a to mezi roky 2006 a 2007, kdy tato celková změna byla v relativním vyjádření 

ve výši 156,05 %. Důvodem tohoto zvýšení bylo pořízení nového softwaru v rámci 

společnosti OHL ŢS. Z oběţných aktiv došlo k největší změně zásob a aktiv určených 

k prodeji. Absolutní změna zásob byla nejvyšší mezi lety 2007-2008 a to ve výši 109 425 tis. 

Kč, v relativním vyjádření se jednalo o 126,23 %. Splečnost musela zvýšit své zásoby 

z důvodu zvýšení poptávky po jejich činnosti, vzrostla tedy výše stavebních zakázek firmy. 

Významná změna proběhla i v rámci poloţky pohledávky z obchodního styku, jejich stav se 

značně změnil mezi léty 2006 a 2007, v relativním vyjádření se tato změna pohybovala ve 

výši 133,11 %. V rámci této poloţky tak došlo ke zhoršení platební kázně odběratelů a firma 

by měla uvaţovat o krocích pro zlepšení této situace. 

 

Horizontální analýza pasiv 

 Celková pasiva se nejvíce zvýšila mezi lety 2005 a 2006, kdy tato změna činila 

v relativním vyjádření 41,37 %, důvodem byl růst dlouhodobých závazků společnosti, jinak 

lze říci, ţe jejich stav ve sledovaných letech je kolísavý. Mezi lety 2005 a 2006 došlo ke 

zvýšení nerozděleného zisku společnosti OHL ŢS, toto zvýšení bylo ve výši 104,62 %, 

v absolutním vyjádření se jednalo o částku 238 950 tis. Kč. Společnost si tedy zisk z minulého 

období ponechala jako vnitřní zdroj v případě potřeby a nevyplácela dividendy akcionářům. 

V letech 2007-2008 došlo k velkému nárůstu daňových závazků, jejich výše činila 28 164 tis. 

Kč. Další významná změna proběhla u poloţky krátkodobých rezerv, činila 194,8 % a to mezi 

roky 2007 a 2008. Společnost si tedy jako určité jištění pro svou činnost vytvořila krátkodobé 

rezervy, jeţ by vyuţila v nepříznivém období, které v jednotlivých letech postupně 

navyšovala. 

 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

 Vývoj celkových trţeb společnosti OHL ŢS nevykazuje v jednotlivých letech ţádné 

rapidní výkyvy, coţ je pro společnost velice výhodné, jejich stav je poměrně stabilní. Zcela 
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nejvýznamnější změnu v oblasti poloţek výkazu zisku a ztrát prodělaly změny stavu zásob a 

to především v letech 2006 a 2007, v absolutním vyjádření se jednalo o částku 6 965 tis. Kč. 

Změna stavu zásob má však velmi významné výkyvy v průběhu všech sledovaných let, jedná 

se o velmi kolísavou poloţku firmy. Jednotlivé výkyvy zásob byly způsobeny přijímáním 

stavebních zakázek (zásoby rostly), nebo naopak poklesem poptávky po práci podniku. 

Významnou změnu lze vidět i v rámci zisku z provozní činnosti, v relativním vyjádření dosáhl 

tento výkyv mezi roky 2004 aţ 2005 hodnoty 102,02 %. Důvodem bylo vyučtování 

jednotlivých zakázek odběratelům, a došlo tedy ke zvýšení provozního zisku. Dále se zvýšili 

výnosy z investic, v relativní vyjádření se jednalo o 155,85 %, v absolutních číslech lze 

hovořit o sumě 17 295 tis. Kč. Je tedy moţné říci, ţe společnost vhodně investovala svůj 

majetek a ten je tak v rámci investic zhodnocován. 

 

3.2.2 Vertikální analýza výkazů (rozvaha, VZZ) 

 Při této analýze posuzujeme jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. strukturu 

aktiv a pasiv firmy. Ze struktury aktiv a pasiv je zřejmé jaké sloţení hospodářských 

prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů byly pořízeny. 

 

Vertikální analýza aktiv 

 Nejvyšší podíl na celkových aktivech mají ve společnosti OHL ŢS oběţná aktiva a 

tento podíl se v jednotlivých sledovaných letech čím dál tím více zvětšuje. Nejvýznamnější je 

tento podíl v roce 2008, kdy činil 71,88 %. Z oběţných aktiv mají ve výkazu nejvyšší váhu 

obchodní a jiné pohledávky za odběrateli, coţ opět svědčí o značné platební nekázni 

odběratelů a firma by se měla zaměřit na sniţování těchto pohledávek, jejich podíl na 

celkových aktivech dosáhl v roce 2004 hodnoty 53,05 %. Další důleţitou poloţkou, která se 

podílí nejvíce na aktivech společnosti je dlouhodobý majetek, jehoţ význam se však 

v posledních letech značně sníţil, z hodnoty 40,26 % v roce 2004 klesl na úroveň 28,12 %. 

Firma se příliš nezabývá nákupem dlouhodobého majetku, je zaměřena především na oběţná 

aktiva, jeţ vyuţívá pro svou stavební činnost. 

 

Vertikální analýza pasiv 

 Pokud se budeme zabývat tím, která poloţka je nejvíce zastoupena na pasivech 

společnosti OHL ŢS, zjistíme, ţe se jedná o krátkodobé závazky, které v roce 2004 byly ve 

výši aţ 72,47 %. Největší význam z krátkodobých závazků mají závazky z obchodního styku, 

které v roce 2008 dosáhly aţ 60,14 %. Společnost by tedy mohla být spojována s určitou 
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platební nekázní a měla by se tedy zaměřit na zlepšení své situace. Další významnou sloţkou 

pasiv je vlastní kapitál, jehoţ výše byla nejvýznamnější v roce 2009 a činila 26,7 %. Podíl 

vlastního kapitálu se tak zvětšuje, a to díky zvyšující se hodnotě nerozděleného zisku v rámci 

společnosti OHL ŢS. 

 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát 

 Celkové výnosy společnosti OKD jsou především ovlivněny vývojem trţeb, které mají 

ve všech sledovaných letech rostoucí tendenci. Nejvyšší hodnoty dosahují trţby v roce 2009 a 

to ve výši 12 612 167 tis. Kč, tzn., ţe se zvětšuje poptávka po stavebních pracích firmy a tím 

se zvyšuje i výnos s nimi spojený. Významnou poloţkou, která ovlivňuje celkové hospodaření 

společnosti je spotřeba materiálu, která měla největší váhu v letech 2004 a 2005. Další 

podstatnou nákladovou poloţkou jsou osobní náklady, které dosáhly největšího podílu na 

trţbách v roce 2004 a to ve výši 12,59 %, důvodem bylo zvýšení počtu zaměstnanců, od 

tohoto roku se jejich podíl sniţuje a v roce 2009 je na úrovni 8,96 %. 

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 Jádrem metodiky finanční analýzy a tedy základním metodickým nástrojem jsou 

poměrové ukazatele. „Financial ratio“, tedy poměrové finanční ukazatele, se vypočítávají 

vydělením jedné poloţky nebo skupiny poloţek jinou poloţkou či skupinou poloţek, 

uvedenou ve finančních výkazech, mezi nimiţ existují nějaké, co do obsahu určité souvislosti.

  

 V níţe uvedené podkapitole dojde ke zhodnocení výsledků finančních ukazatelů 

v rámci jednotlivých oblastí, jimiţ je rentabilita, aktivita, likvidita a finanční stabilita. Pro 

výpočty byla vyuţita data z finančních výkazů společnosti OHL ŢS, a.s., která jsou uvedena 

v příloze č. 1 a v příloze č 2. 

 

3.3.1 Ukazatele rentability 

 Rentabilita, resp. výnosnost vloţeného kapitálu, je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. Je to forma 

vyjádření míry zisku, která v trţní ekonomice slouţí jako kritérium pro alokaci kapitálu.  
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Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) 

 ROA, viz vzorec (2.4), bývá povaţován za klíčové měřítko rentability, protoţe 

poměřuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Čím 

vyšší je hodnota ukazatele, tím je výnosnost větší Tento ukazatel by měl mít rostoucí trend. 

V rámci společnosti OHL ŢS má tento ukazatel kolísavou tendenci, jak můţeme vidět v Tab. 

3.1, do roku 2006 je rostoucí trend splňován, avšak od roku 2007 dochází vlivem přicházející 

finanční krize k poklesu hodnoty tohoto ukazatele a poţadavek rostoucího trendu začíná být 

opět patrný aţ v roce 2009. Důvodem takovéhoto vývoje je sníţení zisku společnosti a to 

kvůli nárůstu nákladů na stavební zakázky, z nichţ největší váhu má spotřeba materiálu a 

náklady na přepravu osob. V roce 2009 je tento ukazatel za celé odvětví stavebnictví ve výši 

9,49 %, coţ svědčí o tom, ţe ve společnosti OHL ŢS je výnosnost aktiv pod průměrem 

odvětví. 

 

Tab. 3.1 Hodnoty ukazatele rentability aktiv 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel rentability aktiv 3,77% 7,52% 9,15% 5,37% 3,52% 4,14% 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Graf č. 3.1 ROA 

 

Pramen: vlastní výpočty 
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE – Return on Cupital Employed) 

 Vyjadřuje efekt z dlouhodobých investic. Tento ukazatel měří efekt, tj. kolik zisku 

před úroky a daněmi dosáhl z 1 Kč investované akcionáři a věřiteli, viz vzorec (2.6). Má se 

tedy na mysli zpoplatněný kapitál. Je často pouţíván k mezipodnikovému srovnání. Měl by 

mít rostoucí trend. Důvodem sniţování hodnoty tohoto ukazatele u společnosti OHL ŢS od 

roku 2006 je sniţující se částka dosaţeného zisku před zdaněním, tedy EBITu, který byl velmi 

silně ovlivněn růstem nákladů na stavební zakázky, z nichţ největší váhu mají dodávky 

materiálu na stavbu včetně dopravy, spotřeba materiálu a náklady na přepravu osob. 

 

Tab. 3.2 Hodnoty ukazatele rentability dlouhodobých zdrojů 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů 14,67% 26,25% 28,36% 15,41% 13,13% 12,82% 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Graf č. 3.2 ROCE 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) 

 Je jedním z klíčových ukazatelů, na který se soustřeďují akcionáři, společníci a další 

věřitelé. Měří, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč kapitálu investovaného akcionářem, viz 

vzorec (2.5). Ukazatel by měl mít rostoucí tendenci. Při konstrukci výpočtu ukazatele je třeba 

při definování vlastního kapitálu vzít v úvahu účel, pro který se výpočet provádí. ROE má 

v tomto případě od roku 2006 klesající tendenci a důvodem je především značný pokles zisku 
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společnosti v jednotlivých letech. Sniţování EATu ve firmě bylo způsobeno především 

značným nárůstem nákladů, které byly třeba pro pokrytí stávajících stavebních zakázek, 

z nichţ největší váhu mají dodávky materiálu na stavbu včetně dopravy, spotřeba materiálu a 

náklady na přepravu osob, jak jiţ bylo výše uvedeno. V rámci celého odvětví se tento ukazatel 

v roce 2009 pohybuje ve výši 19,39 %. Jak lze vidět v tabulce 3.3 dosahuje společnost této 

hodnoty v roce 2007. Od roku 2008 se ROE sniţuje, důvodem je kromě zvyšování nákladů 

především probíhající ekonomická krize. 

 

Tab. 3.3 Hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu 14,17% 22,73% 33,53% 19,94% 13,31% 10,27% 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Graf č. 3.3 ROE 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Ukazatel rentability tržeb (ROS – Return on Sales) 

 Ukazatel, viz vzorec (2.7), určuje, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 Kč trţeb. Je 

vhodný zejména pro srovnání v čase a pro mezipodnikové srovnání. Jeho nízká úroveň 

dokazuje chybné řízení společnosti, střední úroveň je znakem dobré práce managementu 

společnosti a dobrého jména na trhu, vysoká úroveň ukazuje na nadprůměrnou úroveň firmy. 

Měl by mít spíše rostoucí tendenci. Společnost tento poţadavek ve vykazovaných letech 

neplní, coţ je způsobeno klesajícími hodnotami zisku (EATu) a to od roku 2007. Sniţující se 
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míra čistého zisku je opět dána nárůstem nákladů stavebních zakázek. Dalším faktorem, jenţ 

ovlivňuje tento ukazatel, je zvyšování trţeb, coţ je způsobeno realizací a vyúčtováním 

stavebních prací, z nichţ největší váhu mají dodávky materiálu na stavbu včetně dopravy, 

spotřeba materiálu a náklady na přepravu osob. 

 

Tab. 3.4 Hodnoty ukazatele rentability trţeb 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel rentability tržeb 1,86% 3,27% 5,22% 3,12% 1,86% 1,51% 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Graf č. 3.4 ROS 

 

Pramen: vlastní výpočty 
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Graf č. 3.5 Vývoj ukazatelů rentability 
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Pramen: vlastní výpočty 

 

3.3.2 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity jsou souhrnně nazývané ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv, jak krátkodobých tak dlouhodobých. Jedná se o ukazatele typu doby 

obratu nebo obratovosti, které jsou vyuţívány pro řízení aktiv. Doba obratu znamená, za jak 

dlouho se daná poloţka obrátí, tedy jak dlouho bude trvat, neţ se poloţka změní na trţby, tzn., 

jak dlouho trvá jedna obrátka. 

 

Obrátka celkových aktiv  

 Tento ukazatel měří intenzitu vyuţití celkového majetku, viz vzorec (2.17). Tzn., 

kolikrát se aktiva přemění na výnosy. Jednotlivé hodnoty nalezneme v Tab. 3.5. Za celé 

sledované období dochází v rámci společnosti k nárůstu trţeb, a to v důsledku vyúčtování 

výnosů z provedených stavebních prací. Ukazatel by měl být rostoucí. Není tomu tak 

z důvodu kolísání celkové hodnoty aktiv a to především oběţných aktiv, kde se zvyšují a 

sniţují během jednotlivých let obchodní pohledávky za odběrateli. V roce 2009 byl tento 

ukazatel za celé odvětví ve výši 1,29. Lze tedy říci, ţe společnost ve srovnání s odvětvím 

stavebnictví vykazuje lepší intenzitu vyuţití celkového majetku. 

 

Tab. 3.5 Hodnoty ukazatele obrátky celkových aktiv 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel obrátky celkových aktiv 1,451 1,615 1,449 1,620 1,569 1,821 

Pramen: vlastní výpočty 
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Graf č. 3.6 Obrátka celkových aktiv 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Doba obratu aktiv 

 Doba obratu aktiv, viz vzorec pojednává o tom, za jak dlouho dojde k obratu 

celkových aktiv (majetku) ve vztahu k trţbám. Pozitivní je co nejkratší doba obratu, hodnota 

je určena obratem fixního a pracovního kapitálu, čím je podíl fixních aktiv vyšší, tím je 

hodnota ukazatele vyšší. Trend tohoto ukazatele by měl být klesající. Je ovlivněn rovněţ 

dynamikou trţeb. Jak můţeme vidět z níţe uvedené tabulky, společnost vykazuje kolísavý 

vývoj tohoto ukazatele, klesající trend je vykazován aţ v roce 2009. Do roku 2008 se většina 

hodnot celkových aktiv zvyšuje, důvodem je především nárůst oběţných aktiv a to poloţky 

obchodních pohledávek, coţ je spojeno se špatnou kázní odběratelů. 

 

Tab. 3.6 Hodnoty ukazatele doby obratu aktiv 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatele doby obratu aktiv 248,067 222,963 248,381 222,240 229,397 197,729 

Pramen: vlastní výpočty 
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Graf č. 3.7 Doba obratu aktiv 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 

 Vyjadřuje průměrný časový interval, po který jsou zásoby v podniku vázány do doby 

jejich prodeje nebo spotřeby, viz vzorec (2.18). Je nutno počítat s náklady souvisejícími 

s pořízením zásob. Tento ukazatel je povaţován za ukazatel intenzity vyuţití zásob. Tento 

ukazatel by měl být klesající. Musí existovat určitý vztah mezi optimální velikostí zásob a 

rychlostí obratu zásob. Optimalizace zásob představuje samostatnou součást finančního řízení 

podniku v rámci krátkodobého finančního řízení. O roku 2006 se hodnoty tohoto ukazatele 

sniţují, tzn., ţe se sniţuje v rámci společnosti interval, po který jsou zásoby vázány 

v podniku. Výjimkou je rok 2008, kdy společnost značně navýšila stav svých drţených zásob. 

Důvodem daného vývoje tohoto ukazatele je především sniţující se stav zásob, a především 

však dochází ke zvyšování trţeb společnosti. 

 

Tab. 3.7 Hodnoty ukazatele doby obratu zásob 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel doby obratu zásob 2,899 3,264 3,685 2,855 5,843 2,063 

Pramen: vlastní výpočty 
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Graf č. 3.8 Doba obratu zásobu 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) 

 Vypovídá o strategii řízení pohledávek. Ukazuje, jak dlouho se majetek podniku 

vyskytuje ve formě pohledávek, resp. za jak dlouhé období jsou pohledávky v průměru 

spláceny (tzv. průměrné inkasní období), viz vzorec (2.19). Trend tohoto ukazatele by měl být 

klesající. Pokud ukazatel trvale překračuje doby splatnosti, je nutné prozkoumat platební 

kázeň odběratelů. Je důleţitý z hlediska plánování peněţních toků. V rámci společnosti lze 

vidět, ţe se pohledávky za odběrateli rok od roku zvyšují, výjimku tvoří rok 2009, coţ svědčí 

o špatné platební morálce odběratelů a společnost by měla podniknout kroky, které povedou 

ke zlepšení této situace. 

 

Tab. 3.8 Hodnoty ukazatele doby obratu pohledávek 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel doby obratu pohledávek 131,606 84,951 95,306 102,006 120,145 83,107 

Pramen:vlastní výpočty 
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Graf č. 3.9 Doba obratu pohledávek 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Doba obratu závazků (Creditors Payment Period) 

 Doba obratu závazků určuje ve dnech dobu, která uplyne mezi nákupem zásob a jejich 

úhradou (na jak dlouho poskytli dodavatelé obchodní úvěr), viz vzorec (2.20). Charakterizuje 

platební disciplínu podniku vůči dodavatelům. Tento ukazatel by měl vykazovat stabilitu. Dle 

Tab. 3.9 lze vidět, ţe závazky společnosti OHLŢS v jednotlivých letech kolísají a vykazují 

velmi vysoké hodnoty. Závazky celého odvětví se pohybují okolo 50 dnů, proto by se měl 

podnik pozastavit nad svou činností v dané oblasti a zlepšit tak svou platební disciplínu vůči 

svým dodavatelům. 

 

Tab. 3.9 Hodnoty ukazatele doby obratu závazků 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel doby obratu závazků 120,40 94,81 123,36 116,44 137,95 102,99 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Graf č. 3.10 Doba obratu závazků 

 

Pramen: vlastní výpočty 
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Graf č. 3.11 Vývoj ukazatelů aktivity 
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Pramen: vlastní výpočty 

 

3.3.3 Ukazatele likvidity 

 Slouţí ke zjištění, zda podnik bude nebo nebude mít potíţe se splacením svých 

závazků, které jsou splatné v blízké budoucnosti. Pod likviditou chápeme obecnou schopnost 

podniku hradit své závazky, získat dostatek prostředků na provedení potřebných plateb. 

Likvidita závisí na tom, jak rychle je podnik schopen prodat své zásoby apod. Platební 

schopnost – je jednou z nejvýznamnějších charakteristik finanční situace, odráţí krátkodobou 

finanční stabilitu podniku. 

 

Ukazatel celkové (běžné) likvidity (Current Ratio) 

 Vyjadřuje poměr celkového objemu oběţných aktiv a krátkodobých závazků, viz 

vzorec (2.8). Ukazatel běţné likvidity ukazuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé 

závazky podniku. Znamená to, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnil veškerá oběţná aktiva v daném okamţiku v hotovost. Měl by být stabilní. Přiměřená 

výše ukazatele by měla být v rozmezí 1,5 aţ 2,5. Úroveň celkové likvidity je ve firmě OHL 

ŢS ovlivňována především výší krátkodobých závazků společnosti a to především závazků 

z obchodního styku, které jsou opravdu na vysoké úrovni. Společnost by tedy mohla mít 

v budoucnosti problémy se splácením svých závazků. Bylo by vhodné, aby se společnost 

zaměřila na sniţování závazků z obchodního styku. 
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Tab. 3.10 Hodnoty ukazatele celkové likvidity 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel celkové likvidity 1,077 1,453 1,415 1,284 1,195 1,284 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Graf č. 3.12 Ukazatel celkové likvidity 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Ukazatel pohotové likvidity (Quick Ratio) 

 Ve snaze odstranit z ukazatele vliv obecně nejméně likvidních částí oběţných, tj. 

zásob (surovin, materiálů), se zjišťuje hodnota ukazatele pohotové likvidity, viz vzorec (2.9). 

Tento ukazatel by měl mít rostoucí tendenci a doporučené rozmezí je 1 aţ 1,5. Podstatně niţší 

hodnota pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob ve struktuře aktiv podniku. 

Společnost OHL ŢS poţadavky na tento ukazatel beze zbytku splňuje, z toho plyne, ţe váha 

zásob ve struktuře aktiv není aţ tak patrná. Společnost je tedy dle tohoto ukazatele schopna 

dostát svým závazkům v budoucím období. 

 

Tab. 3.11 Hodnoty ukazatele pohotové likvidity 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel pohotové likvidity 1,056 1,419 1,385 1,259 1,153 1,264 

Pramen: vlastní výpočty 
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Graf č. 3.13 Ukazatel pohotové likvidity 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Ukazatel okamžité likvidity (Cash Ratio) 

 Ukazatel je významný z krátkodobého hlediska, vyjadřuje tzv. pokladní likviditu, viz 

vzorec (2.10). Slouţí k dokreslení úrovně likvidity podniku. Hodnota ukazatele by měla být 

kolem 0,2. Jak můţeme vidět v Tab. 3.12 je v rámci společnosti tento ukazatel v celku 

stabilní, výjimku tvoří rok 2004. Dle celého odvětví stavebnictví je tento ukazatel v roce 2009 

ve výši 0,39 a lze proto říci, ţe je tento ukazatel ve společnosti OHL ŢS stabilní a je 

vykazována dobrá pokladní likvidita. 

 

Tab. 3.12 Hodnota ukazatele okamţité likvidity 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel okamžité likvidity 0,048 0,450 0,535 0,285 0,179 0,383 

Pramen: vlastní výpočty 
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Graf č. 3.14 Ukazatel okamţité likvidity 

 

Pramen:vlastní výpočty 

 

Graf 3.15 Vývoj ukazatelů likvidity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

3.3.4 Ukazatel finanční stability (zadluţenosti) 

 Pojem zadluţenost vyjadřuje skutečnost, ţe podnik pouţívá k financování svých aktiv 

a činnosti cizí zdroje (dluh). Pouţívání cizích zdrojů ovlivňuje jak výnosnost kapitálu 

akcionářů, tak i riziko. Podnik pouţívá cizí kapitál s tím, ţe výnos, který se jím získá a rovněţ 

výnosnost celkového vloţeného kapitálu bude vyšší, neţ jsou náklady spojené s jeho 

pouţitím, tj. úrok placený z cizího kapitálu.  
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Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

 Podíl vlastního kapitálu na aktivech je ukazatelem finanční samostatnosti firmy. 

Vypovídá o tom, kolikrát se vlastní zdroje podílí na krytí majetku firmy, kolik Kč vlastního 

kapitálu připadá na 1 Kč aktiv. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím příznivější je 

finanční stabilita podniku. Měl by mít rostoucí tendenci. V rámci společnosti OHL ŢS je 

rostoucí tendence dodrţována, výjimku tvoří pouze roky 2006 a 2008. Důvodem rostoucí 

tendence ukazatele, je zvyšující se hodnota vlastního kapitálu a to z důvodu zvyšujícího se 

nerozděleného zisku, jeţ zůstává ve společnosti. 

  

Tab. 3.13 Hodnoty ukazatele podílu vlastního kapitálu na aktivech 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 19,09% 23,20% 22,56% 25,32% 21,98% 26,70% 

Pramen:vlastní výpočty 

 

Graf č. 3.16 Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

 Je poměřován dlouhodobý kapitál ke stálým aktivům. Stálá aktiva by měla být kryta 

dlouhodobými zdroji. Čím je vyšší, tím lepší je i finanční stabilita firmy. Stupeň krytí stálých 

aktiv by měl dosahovat alespoň hodnoty 100 %, tj. veškerá stálá aktiva by měla být kryta 

dlouhodobým kapitálem. Společnost daný poţadavek na stupeň krytí stálých aktiv splňuje a 

od roku 2006 jsou stálá aktiva zcela kryty dlouhodobým kapitálem. 
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Tab. 3.14 Hodnoty ukazatele stupně krytí stálých aktiv 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stupeň krytí stálých aktiv 71,35% 85,69% 120,57% 132,94% 110,28% 115,48% 

Pramen:vlastní výpočty 

 

Graf č. 3.17 Stupeň krytí stálých aktiv 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Majetkový koeficient (finanční páka – Financial Leverage) 

 Vyjadřuje kolik Kč majetku (aktiv) připadá na 1 Kč vlastních zdrojů, viz vzorec 

(2.13). Souvisí s hodnocením zadluţenosti, jeho interpretace je sloţitější. Pro finančně zdraví 

podnik je vhodné, aby byla dlouhodobě finanční páka stabilní nebo alespoň neklesající. Daný 

ukazatel má v rámci podniku kolísavý charakter a můţeme tedy říci, ţe není příliš stabilní. 

Důvodem je jak kolísání hodnot aktiv společnosti, tak i vlastního kapitálu. Pokud by v rámci 

společnosti OHL ŢS docházelo k dalšímu zadluţování, zvyšovala by se i finanční páka firmy. 

Přespříliš velká finanční páka se však můţe snadno zlomit a přivést podnik k bankrotu. Tzn., 

ţe určitá výše zadluţenosti je obvykle pro podnik velmi uţitečná, avšak příliš velká páka 

zvyšuje finanční riziko akcionářů a společnost OHL ŢS by se mohla dostat do nepříznivé 

finanční situace. 

 

Tab. 3.15 Hodnoty ukazatele majetkového koeficientu 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Majetkový koeficient 5,238 4,310 4,433 3,949 4,550 3,745 

Pramen: vlastní výpočty 
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Graf č. 3.18 Majetkový koeficient 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Ziskový účinek finanční páky 

 Jak lze vidět z tabulky 3.16 je ziskový účinek finanční páky ve všech sledovaných 

obdobích větší neţ 1, coţ znamená, ţe pouţitím cizích zdrojů se tedy výnosnost vlastního 

kapitálu podniku zvyšuje. 

 

Tab. 3.16 Ziskový účinek finanční páky 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ziskový účinek fin. páky 5,39 4,44 5,00 4,78 5,26 3,82 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Graf č. 3.19 Ziskový účinek finanční páky 

 

Pramen: vlastní výpočty 
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Ukazatel celkové zadluženosti (Total Debt toTotal Assets) 

 Vyjadřuje kolikrát je krytá 1 Kč majetku (aktiv) cizími zdroji, viz vzorec (2.11). 

Obecně platí, ţe čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je zadluţenost podniku a tím vyšší 

je riziko věřitelů i akcionářů. Zadluţenost také ovlivňuje výnosnost firmy. Celková 

zadluţenost je v rámci společnosti OHL ŢS značně vysoká, čímţ roste riziko pro věřitele a 

akcionáře. Dále je sníţena moţnost firmy ţádat o úvěr. Zadluţenost v rámci společnosti OHL 

ŢS není sama o sobě negativní charakteristikou, neboť není nezbytné, aby podnik vyuţíval 

k financování své činnosti pouze draţší vlastní kapitál. Zadluţenost sebou nese kromě 

vysokého rizika i vyšší výnosnost. 

 

Tab. 3.17 Hodnoty ukazatele celkové zadluţenosti  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel celkové zadluženosti 80,91% 76,80% 77,44% 74,68% 78,02% 73,30% 

Pramen:vlastní výpočty 

 

Graf č. 3.20 Ukazatel celkové zadluţenosti 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (Debt/Equity Ratio) 

 Akceptovatelná zadluţenost vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje firmy a postoji 

vlastníků k riziku. Zadluţenost vlastního kapitálu byla vypočtena dle vzorce (2.12). U 

stabilních společností by se měla pohybovat v pásmu od 80% do 120%. Dle tabulky 3.18 lze 

vidět, ţe hodnoty tohoto ukazatele společnosti OHL ŢS dalece převyšují poţadovanou míru. 

Tzn., ţe zadluţenost vlastního kapitálu je opravdu velice vysoká a tím podnik ztrácí na své 

stabilitě. 
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Tab. 3.18 Hodnoty ukazatele zadluţenosti vlastního kapitálu 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Zadluženost vlastního kapitálu 423,74% 330,96% 343,26% 294,91% 354,98% 274,51% 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Graf č. 3.21 Zadluţenost vlastního kapitálu 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio) 

 Vypovídá o tom, kolikrát celkový efekt produkce pokryje úrokové platby, viz vzorec 

(2.15). Na základě docílených hodnot lze usoudit efektivní vývoj podniku. Společnost OHL 

ŢS vykazuje kolísavé hodnoty tohoto ukazatele, coţ je spojeno s kolísavostí provozní zisku ve 

firmě., který je způsoben prudkým nárůstem nákladů stavebních zakázek, z nichţ největší 

váhu mají dodávky materiálu na stavbu včetně dopravy, spotřeba materiálu a náklady na 

přepravu osob. 

 

Tab. 3.19 Hodnoty ukazatele úrokového krytí 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel úrokového krytí 6,584 10,124 14,041 6,547 4,417 5,065 

Pramen: vlastní výpočty 
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Graf č. 3.22 Ukazatel úrokového krytí 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Ukazatel úrokového zatížení  

 Jde o převrácenou hodnotu ukazatele úrokového krytí, viz vzorec (2.16). Vypovídá, 

kolikrát nám placené nákladové úroky zatíţí 1 Kč výsledného efektu. Čím niţší je výsledek, 

tím niţší je zadluţenost. Pokud má podnik dlouhodobě nízké úrokové zatíţení, můţe si 

dovolit vyšší podíl cizích zdrojů. Má mít klesající tendenci. Úrokové zatíţení je zaznamenáno 

v Tab. 3.20. V posledních letech zatěţují placené úroky výsledný efekt hospodaření OHL ŢS 

čím dál tím více, coţ bylo způsobeno růstem placených úroků, jeţ musela společnost pokrýt a 

také poklesem EBITu z důvodu nárůstu nákladů stavebních zakázek, z nichţ největší váhu 

mají dodávky materiálu na stavbu včetně dopravy, spotřeba materiálu a náklady na přepravu 

osob. 

 

Tab. 3.20 Hodnoty ukazatele úrokového zatíţení 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel úrokového zatížení 15,19% 9,88% 7,12% 15,27% 22,64% 19,74% 

Pramen: vlastní výpočty 
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Graf č. 3.23 Ukazatel úrokového zatíţení 

 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Graf č. 3.24 Vývoj ukazatelů finanční stability 
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Pramen: vlastní výpočty 

 

3.4 Analýza soustav ukazatelů 

 Na základě analýzy soustav ukazatelů se zjišťují vzájemné vztahy a vazby mezi 

ukazateli. Do analýz soustav ukazatelů se zahrnuje metoda pyramidového rozkladu, metoda 

ekonomické nerovnosti a ekonomického normálu. 

 

3.4.1 Pyramidový rozklad finančních ukazatelů 

Nejčastější pyramidová soustava ukazatelů je v podobě Du Pontova rozkladu, který je 

zaměřen na rentabilitu vlastního kapitálu. Pro sestavení pyramidové soustavy a především pro 

charakteristiku vlivů, které působí na vrcholový ukazatel ROE, je zapotřebí mít k dispozici 

vstupní údaje, které vycházejí z účetních výkazů. Následně je proveden rozklad první úrovně 
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ROE metodou postupných změn, v rámci rozkladu ukazatele EVA je pak proveden rozklad na 

více úrovní. 

 

Tab. 3.21 Vstupní data pro pyramidový rozklad 

  EAT/VK EAT/T T/A A/VK 

2008 0,13312 0,01864 1,56933 4,54985 

2009 0,10267 0,01506 1,82067 3,74516 

absolutní změna -0,03045 -0,00359 0,25134 -0,80469 

Pramen: Účetní výkazy, vlastní výpočty 

 

Tab. 3.22 Výpočet vlivu dílčích ukazatelů na vrcholový ukazatel ROE pomocí metody 

postupných změn 

Položka ai 2008 ai 2009 ∆ai ∆xai Pořadí vlivu 

a1 = EAT/T 0,01864 0,01506 -0,00359 -0,02561 3. 

a2 = T/A 1,56933 1,82067 0,25134 0,01722 1. 

a3 = A/VK 4,54985 3,74516 -0,80469 -0,02206 2. 

∑       -0,03045   

Pramen: vlastní výpočty 

 

 Pomocí metody postupných změn bylo zjištěno, ţe jediný kladný vliv má na 

rentabilitu vlastního kapitálu obrátka celkových aktiv. Největší záporný vliv má na ukazatel 

ROE rentabilita trţeb, důvodem je především vysoká hodnota nákladů stavebních zakázek, 

proto je nutné, aby se firma zabývala sniţováním těchto nákladů. Dále na ukazatel ROE 

nejvíce působí finanční páka nebo-li majetkový koeficient.  

Pyramidový rozklad ukazuje vliv dílčích ukazatelů, kam patří rentabilita trţeb, obrat 

aktiv, finanční páka, daňová redukce, úroková redukce a provozní rentabilita na změnu 

souhrnného ukazatele rentability vlastního kapitálu. Při podrobném členění vrcholového 

ukazatele, který v tomto případě představuje rentabilita vlastního kapitálu, lze najít způsoby, 

jak ho zvýšit. 

 

3.4.2 Ekonomická nerovnost 

 Zda podnik vhodně vyuţívá cizí kapitál, lze zjistit na základě ekonomické nerovnosti, 

viz vzorce (2.27), (2.28), (2.29), kde je analyzován vztah mezi třemi ukazateli. V následující 

tabulce jsou uvedeny hodnoty ukazatelů v jednotlivých letech a jejich vzájemný vztah. 
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Tab. 3.23 Ekonomická nerovnost 

 náklady na cizí kapitál úhrnná výnosnost aktiv výnosnost vlastního kapitálu 

2004 0,00709 < 0,03775 < 0,22774 

2005 0,00967 < 0,07518 < 0,35602 

2006 0,00842 < 0,09155 < 0,43469 

2007 0,01098 < 0,05369 < 0,24439 

2008 0,01021 < 0,03519 < 0,19633 

2009 0,01116 < 0,04143 < 0,18580 

Pramen:vlastní výpočty 

 

 Dle výpočtů ekonomické nerovnosti lze říci, ţe je pro společnost OHL ŢS výhodné 

vyuţívat ke svým podnikovým činnostem levný cizí kapitál. Ve všech letech byly poţadavky 

nerovnosti splněny a podnik tedy dobře vyuţívá cizích zdrojů. 

 

3.5 Souhrnné indexy hodnocení a predikční modely 

Jak uţ z názvu vyplývá, tyto indexy se snaţí postihnout vyhodnocení celkového 

finančního zdraví a výkonnosti firmy a upozornit na případné ohroţení. Cílem je zjištění, zda 

je firma schopna přeţít nebo nikoliv. Hodnocení vychází pouze z jediného čísla, proto je 

pouze orientační. 

 

3.5.1 Altmanův model 

 Daný index pracuje s výsledky statistické analýzy, pomocí níţ je moţno předpovědět 

finanční krach společnosti. Je zde vyuţito pěti poměrových ukazatelů. Daný model řadíme 

mezi bankrotní modely a jeho propočtem by se měla dát komplexně posoudit finanční 

výkonnost podniku. 

 

Tab. 3.24 Hodnoty Altmanova indexu důvěryhodnosti 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Altmanův index důvěryhodnosti 1,6466 2,1230 2,0886 2,0933 1,8780 2,1468 

Pramen: vlastní výpočty 

 

 Pokud je vypočtená hodnota Altmanova indexu menší neţ 1,2, vyskytuje se společnost 

v oblasti pásma bankrotu, jeli tato hodnota větší neţ 1,2 a menší neţ 2,7 je firma v tzv. „šedé 
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zóně“. V případě, ţe je vypočtená hodnota větší, neţ 2,7 ocitá se společnost v pásmu 

prosperity. 

 Jak můţeme u společnosti OHL ŢS vidět, v jednotlivých letech se daný index 

důvěryhodnosti pohybuje v tzv. „šedé zóně“, tzn., ţe nelze spolehlivě určit budoucí vývoj 

firmy. Nelze tedy přesně říci, zda v budoucnosti bude společnost dále prosperovat nebo zdali 

ji čekají těţkosti, které by mohli vyplynout z činnosti firmy. 

 

3.5.2 Index IN (Altmanův model II) 

 Daný index je odrazem zvláštnosti českých účetních výkazů a ekonomické situace 

v ČR. Opět se jedná o bankrotní model, jeţ vychází z historických dat. Pokud index IN je 

menší neţ 1, pak se firma dostává do finančních potíţí. Jestliţe je index IN větší neţ 2, lze 

konstatovat, ţe společnost je finančně zdravá. 

 

Tab. 3.25 Hodnoty Indexu IN 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Index IN (Altmanův model II) 2,1476 2,9781 3,4670 2,4207 1,9851 2,2504 

Pramen: vlastní výpočty 

 

 Jak lze vidět z Tab. 3.25 dosahuje společnost OHL ŢS dle indexu IN pozitivní 

výsledky, tzn., ţe její finanční situace je na velmi dobré úrovni. 

 

3.5.3 Kralickův Quick test 

 Jedná se o test, jenţ se zařazuje mezi ratingové modely, a základem tohoto testu jsou 

výpočty čtyř poměrových ukazatelů, tzn., ţe jsou hodnoceny čtyři různé oblasti podniku. 

První oblast představuje podíl vlastního kapitálu na aktivech. Druhá oblast se týká vyjádření 

splácení dluhů společnosti a vypočítá se jako poměr mezi rozdílem cizího kapitálu a 

likvidních prostředků a CF. Třetí oblast označuje rentabilitu celkového kapitálu a vypočítává 

se jako poměr výsledku hospodaření k aktivům. Čtvrtá oblast se vypočítá jako podíl CF a 

výnosů. Výsledky jednotlivých odvětví se následně porovnávají podle tabulky a vyhodnotí se. 
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Tab. 3.26 Body dle vypočtených hodnot 

Ukazatel 
Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohroţení 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního kapitálu >30% >20% >10% >0% negativní 

Doba splácení dluhu z CF <3 roky <5  let <12 let >12 let >30 let 

Cash flow v trţbách >10% >8% >5% >0% negativní 

ROA >15% >12% >8% >0% negativní 

Pramen: Kislingerová, E., Hnilica, J. (2005) 

 

Tab. 3.27 Vypočtené hodnoty Quick testu 

  
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

  Hodnota Známka Hodnota Známka Hodnota Známka Hodnota Známka Hodnota Známka Hodnota Známka 

1. oblast 19,09%  3 23,20% 2  22,56% 2  25,32%  2 21,98%  2 26,70%  2 

2. oblast 17,14 4 3,97  2 3,39  2 -9,81 3  49,39  5 3,73 2  

3. oblast 3,77%  4 7,52%  3 9,15% 2  5,37%  3 3,52% 4  4,14%  4 

4. oblast -3,13% 5  8,63%  3 9,78% 3  -3,47% 5  0,84% 4  7,40%  4 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Tab. 3.28 Výsledné známky ze všech sledovaných oblastí 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Výsledná známka ze všech sledovaných oblastní 4 2,5 2,25 3,25 3,75 3 

Pramen:vlastní výpočty 

 

 Velmi dobrých výsledků dosahuje společnost OHL ŢS v oblasti kvóty vlastního 

kapitálu, která je ve většině let oznámkována dvojkou. Ostatní oblasti, doba splácení dluhu 

z CF, cash flow v trţbách a ROA, vykazují kolísavý charakter, tzn., ţe vývoj firmy není 

v těchto ukazatelích příliš stabilní a je třeba, aby se společnost zaměřila na zlepšování těchto 

hodnot. 

 Nejlepších hodnot dosahuje společnost OHL ŢS v letech 2005 (průměrná známka za 

všechny oblasti činila 2,5) a 2006 (průměrná známka byla 2,25) a firma tak vcelku 

vykazovala schopnost dostát svým závazkům v budoucnosti a byla poměrně stabilní. 

  Ve všech ostatních letech je však jiţ výsledná známka horší neţ 3 a podnik tak 

v budoucnosti můţe čelit hrozbě bankrotu. Důvodem takovýchto výsledků firmy byla 

především probíhající ekonomická krize, která postihla většinu odvětví a tedy i stavebnictví. 
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Ekonomická krize dosáhla svého vrcholu v roce 2008, a jak můţeme vidět v Tab. 3.28 od 

roku 2009 se situace společnosti opět uchyluje k lepším výsledkům. 

 

3.6 Analýza výkonnosti společnosti dle ekonomické přidané hodnoty 

 V prostředí globalizace ekonomiky, byl vţdy největším problémem ekonomů nalézt 

ukazatel, který dokáţe srozumitelně a jednoznačně ohodnotit ekonomickou výkonnost 

společnosti. Pro posuzování úspěšnosti firmy je vhodné nalézt takový ukazatel, který se 

nezaměřuje pouze na dosaţení zisku, ale především respektuje tvorbu hodnoty pro vlastníky.  

 Kromě vyuţití tradičních ukazatelů, které jsou obsahem finanční analýzy, byla 

k hodnocení finančního zdraví a finanční výkonnosti firmy OHL ŢS vypočtena jiţ zmíněná 

ekonomická přidaná hodnota (EVA).  

 Pro výpočet ekonomické přidané hodnoty byla zvolena uţší verze ukazatele, v níţ je 

EVA vyádřena pomocí tzv. hodnotového rozpětí (value spread), viz vzorec (2.36). Value 

spread představuje tzv. ekonomickou rentabilitu, kterou lze vyčíslit jako rozdíl mezi 

dosaţenou rentabilitou a náklady na kapitál. Je ţádoucí, aby rozdíl ROE a re byl co moţná 

největší, minimálně byl kladný. 

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) byla vypočtena v kapitole, jeţ se zabývala finanční 

analýzou, a hodnotu vlastního kapitálu zjistíme z účetního výkazu – rozvahy. Jelikoţ se Česká 

republika vyznačuje kapitálovým trhem, který není dostatečně likvidní a alokačně efektivní, 

není moţné vyuţít metod opírajících se o kapitálový trh, bude pouţit stavebnicový model dle 

metodického pokynu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro určení nákladů na vlastní 

kapitál. Dle tohoto modelu dochází k součtu bezrizikové sazby (rf) a jednotlivých rizikových 

přiráţek, jako je riziková přiráţka za likvidnost (rLA), riziková přiráţka za obchodní riziko 

(rpodnikatelské) a riziková přiráţka za riziko vyplývající z finanční stability (rfinstab). Bezriziková 

sazba byla určena jako výnosnost desetiletých státních dluhopisů. Všechny potřebné výše 

popsané přiráţky jsou vypočteny v Tab. 3.29. 
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Tab. 3.29 Výše bezrizikové sazby, rizikové přiráţky a výpočet nákladů na vlastní kapitál 

společnosti OHL ŢS 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

rf 4,75% 3,51% 3,78% 4,28% 4,55% 4,67% 

rLA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

rpodnikatelské 2,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 

rfinstab 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

WACC 
U
 7,30% 3,51% 3,78% 4,28% 4,70% 4,67% 

WACC
L
 6,88% 3,30% 3,58% 4,02% 4,48% 4,42% 

re 7,28% 10,08% 9,97% 5,86% 8,86% 5,76% 

Pramen: vlastí výpočty 

 

  Jak jiţ bylo zmíněno výše, bezriziková sazba byla stanovena ve výši desetiletých 

státních dluhopisů. Hodnota přiráţky za finanční stabilitu a přiráţky za likvidnost jsou nulové. 

Po určení jednotlivých sloţek, jeţ jsou potřebné pro zjištění nákladů na vlastní kapitál, můţe 

být vypočtena hodnota EVA equity. 

 

Tab. 3.33 Výpočet ukazatele EVA equity 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ROE 14,17% 22,73% 33,53% 19,94% 13,31% 10,27% 

VK (v tis. Kč) 812 154 1 051 104 1 444 697 1 708 976 1 692 343 1 849 642 

re 7,28% 10,08% 9,97% 5,86% 8,86% 5,76% 

 EVA equity (v tis. Kč) 55 991,08 133 037,60 340 328,74 240 612,52 75 334,69 83 315,45 

Pramen: vlastní výpočty, finanční výkazy 

 

Graf č. 3.25 Vývoj ukazatele EVA equity 
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 Jak lze vidět v Tab. 3.33 vykazuje společnost OHL ŢS ve sledovaných letech 2004 – 

2009 kladnou hodnotu ukazatele ekonomické přidané hodnoty, EVA equity. Důvodem je, ţe 

rentabilita vlastního kapitálu ROE je ve sledovaném období větší neţ vypočtené náklady 

vlastního kapitálu (re). Na základě těchto propočtů lze konstatovat, že podnik OHL ŽS 

vytvářel v období 2004 – 2009 kladný ekonomický zisk. Nejvyššího ekonomického zisku bylo 

dosaţeno v roce 2006 a to ve výši 340 329 tis. Kč, dále se výše uvedenými vlivy EVA 

sniţovala. Podrobnější vlivy na ukazatel EVA lze zjistit z rozkladu ekonomické přidané 

hodnoty. 

3.6.1 Porovnání hodnot ukazatele EVA s průměrnými hodnotami odvětví  

 Analýza finanční výkonnosti společnosti OHL ŢS byla doplněna zjištěnými 

průměrnými hodnotami ekonomické přidané hodnoty za odvětví stavebnictví. Jak lze vidět 

z grafu č. 3.26 průměrná ekonomická přidaná hodnota v daném odvětví vykazuje za 

jednotlivé roky 2004-2009 kladnou hodnotu, tzn., ţe EVA stavebnictví vykazuje i do 

budoucnosti rostoucí trend a odvětví se stává atraktivním pro vstup nových firem na trh. 

Nejlepších průměrných výsledků dosahuje stavebnictví v roce 2009. Z grafu je patrné, ţe i 

toto odvětví bylo v letech 2007 aţ 2008 zasaţeno probíhající krizí, a nárůst ekonomické 

hodnoty zde proto není tak markantní jako za jiná sledovaná léta. U společnosti OHL ŢS však 

lze pozorovat, ţe probíhající ekonomická krize zastavila rostoucí trend velmi razantně, začalo 

docházet k intenzivnímu sniţování ekonomického zisku, coţ bylo způsobeno rostoucími 

náklady společnosti a to především v rámci pořizování materiálu, jehoţ cena v době 

ekonomické krize do značné míry vzrostla. Graf 3.26 pak velmi dobře zobrazuje, jak velký 

propad ekonomického zisku postihl námi analyzovanou firmu ve srovnání s průměrnými 

hodnotami ve stavebnictví. 

 Stavebnictví dosáhlo v letech 2006-2009 vrcholu z hlediska objemu celkové produkce 

a také z hlediska tempa růstu. Bylo to způsobené vysokou poprávkou soukromého sektoru. 

V současnosti dochází ke zpomalení tempa růstu soukromých staveb vlivem ochlazení 

poptávky především po stavebně náročných průmyslových investicích a je ohroţena i oblast 

dopravních staveb, naopak vodohospodářské stavby by se měly udrţet díky rozsáhlým 

finančním prostředkům z evropských fondů. Do budoucnosti se dá očekávat, ţe poptávka po 

dopravních stavbách a po bydlení se během 2-3 let opět zvýší a přispěje k dlouhodobější 

stabilitě stavební produkce. 

 Z dlouhodobého hlediska má stavebnictví dobré perspektivy, z hlediska trhu práce je 

situace sloţitější. Vzhledem k nízké mzdové úrovni a malému zájmu o uplatnění ve 
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stavebnictví ze strany mladých lidí bude toto odvětví čelit v příštích letech silnému odlivu 

pracovních sil. Částečně se tento pokles podaří tlumit díky (jiţ dnes rozsáhlé) zahraniční 

zaměstnanosti, přesto by počet pracovníků v sektoru mohl významněji klesnout. 

 

Graf č. 3.26 Vývoj ekonomické přidané hodnoty společnosti OHL ŢS a průměrných hodnot 
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Pramen: Ministerstvo průmyslu a obchodu, vlastní výpočty (v tis. Kč) 

 

3.6.2 Pyramidový rozklad ukazatele EVA pomocí funkcionální metody 

 K celkovému posouzení výkonnosti společnosti nestačí jen samotný výpočet 

ekonomické přidané hodnoty. Je také vhodné posoudit vliv jednotlivých faktorů, jeţ na 

ekonomickou přidanou hodnotu působí. Po zjištění a zhodnocení těchto vlivů lze nalézt 

problémy, jeţ jsou v dané firmě aktuální. Pro rozloţení ekonomické přidané hodnoty 

společnosti OHL ŢS byla pouţita funkcionální metoda a to z důvodu existence záporných 

indexů, s nimiţ by se u logaritmické metody nedalo pracovat. Pomocí zvolené metody budou 

zachyceny dílčí vlivy faktorů na hodnotu vrcholového ukazatele EVA. Pouţité vstupní údaje, 

které vycházejí z finančních výkazů firmy, jsou uvedeny v Tab. 3.34. 
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Tab. 3.34 Vstupní parametry pyramidového rozkladu ekonomické přidané hodnoty 

Ukazatel/rok 2008 2009 2007 2006 2005 2004 

EVA 74 464,12 204 357,82 432 736,25 272 081,08 149 422,08 108 140,51 

Re 5,01% 3,29% 3,58% 4,02% 4,48% 4,42% 

VK 1 692 343 1 849 642 1 708 976 1 444 697 1 051 104 812 154 

EAT/EBIT 0,83 0,66 0,94 0,83 0,70 0,72 

A/VK 4,55 3,75 3,95 4,43 4,31 5,24 

EBIT/T 2,24% 2,28% 3,31% 6,32% 4,66% 2,60% 

T/A 1,57 1,82 1,62 1,45 1,61 1,45 

Pramen: výkazy společnosti OHL ŢS, vlastní výpočty 

 

 V Tab. 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 a 3.39 nalezneme vlivy jednotlivých dílčích ukazatelů na 

posuzovaný vrcholový ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA) ve sledovaných letech 

2004 aţ 2009. Pyramidový rozklad za jednotlivá léta lze nalézt v příloze č. 7, 8, 9, 10, 11. 

 

Tab. 3.35 Ukazatele s rozhodujícím vlivem na ekonomickou přidanou hodnotu za období 

2004/2005 

Δ EVA (2004/2005) 77 046,52 

Kladné vlivy na ukazatel EVA   

ROA 118 137,15 

EBIT/T 99 427,81 

ROE 79 742,33 

VK 23 358,66 

T/A 18 709,33 

Záporné vlivy na ukazatel EVA  

A/VK -34 595,77 

Re -26 054,47 

EAT/EBIT -3 799,05 

 Pramen: vlastní výpočty 

 

Tab. 3.36 Ukazatele s rozhodujícím vlivem na ekonomickou přidanou hodnotu za období 

2005/2006 

Δ EVA (2005/2006) 207 291,14 

Kladné vlivy na ukazatel EVA   

ROE 134 717,35 

EBIT/T 105 992,24 

VK 71 267,97 

ROA 68 202,40 

EAT/EBIT 56 712,28 

A/VK 9 802,67 

Re 1 305,83 

Záporné vlivy na ukazatel EVA   

T/A -37 789,89 

 Pramen: vlastní výpočty 
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Tab. 3.37 Ukazatele s rozhodujícím vlivem na ekonomickou přidanou hodnotu za období 

2006/2007  

Δ EVA (2006/2007) -99 716,22 

Kladné vlivy na ukazatel EVA   

Re 64 814,32 

EAT/EBIT 55 114,60 

VK 49 732,60 

T/A 47 863,23 

Záporné vlivy na ukazatel EVA   

EBIT/T -268 605,25 

ROA -220 742,02 

ROE -214 263,14 

A/VK -48 635,72 

 Pramen: vlastní výpočty 

 

Tab. 3.38 Ukazatele s rozhodujícím vlivem na ekonomickou přidanou hodnotu za období 

2007/2008 

Δ EVA (2007/2008) -165 277,83 

Kladné vlivy na ukazatel EVA   

A/VK 40 400,14 

Záporné vlivy na ukazatel EVA 7 877,15 

ROA -118 296,95 

ROE -112 723,52 

EBIT/T -109 319,34 

Re 51 013,20 

EAT/EBIT -34 826,71 

T/A -8 977,61 

VK -1 541,12 

 Pramen: vlastní výpočty 

 

Tab. 3.39 Ukazatele s rozhodujícím vlivem na ekonomickou přidanou hodnotu za období 

2008/2009 

Δ EVA (2008/2009) 7 980,76 

Kladné vlivy na ukazatel EVA   

Re 52 430,54 

T/A 35 928,70 

ROA 32 853,35 

VK 7 043,78 

EBIT/T 2 991,22 

Záporné vlivy na ukazatel EVA   

ROE -51 535,17 

EAT/EBIT -45 558,36 

A/VK -38 830,16 

 Pramen: vlastní výpočty 
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 Na základě provedeného rozkladu ekonomické přidané hodnoty bylo zjištěno, ţe 

v letech 2004-2006 má na jejím utváření největší podíl ukazatel rentability aktiv (ROA) a 

ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), čímţ se potvrzuje, ţe investovaný kapitál 

přináší společnosti OHL ŢS dostatečný výnos. Další významnou poloţkou, jeţ ovlivňuje 

ukazatel EVA je rentabilita trţeb a ukazatel obrátky celkových aktiv, který nasvědčuje tomu, 

ţe společnost efektivně vyuţívá majetek podniku. V roce 2006 došlo k největšímu nárůstu 

ekonomické přidané hodnoty, coţ jak lze vidět z rozkladu ukazatele EVA bylo způsobeno 

značným poklesem nákladů a to z důvodu levnějšího pořízení materiálu. 

 V následujícím období, od roku 2007, dochází k celkovému útlumu většiny odvětví, 

včetně odvětví stavebnictví, a to z důvodu vznikající ekonomické krize a nemalá část podniků 

se začíná potýkat s existenčními problémy. Nejvýznamnější záporný vliv má v tomto období 

na ekonomickou přidanou hodnotu pokles rentability trţeb a především sníţení rentability 

aktiv a rentability vlastního kapitálu. Hlavním důvodem je rapidní sniţování zisku 

společnosti, jeţ bylo způsobeno nárůstem nákladů na materiál, který se stává draţším. Od 

roku 2009 lze z rozkladu vidět, ţe dochází ke sníţení nákladů společnosti a výše ekonomické 

přidané hodnoty roste. Tento růst však není nijak závratný a to z důvodu sníţené ziskovosti 

společnosti OHL ŢS. 
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4 Shrnutí a vyhodnocení výsledků analýzy a doporučení pro finanční 

 řízení 

 Dle výpočtů finanční analýzy poměrových ukazatelů pomocí vybraných soustav 

ukazatelů, ale také díky výpočtu ekonomické přidané metody a jejího rozkladu byly zjištěny 

níţe uvedené skutečnosti. 

 Při bliţším hodnocení jednotlivých ukazatelů rentability lze vidět, ţe tyto hodnoty ve 

sledovaných letech kolísají a nesplňují hodnoty rostoucího trendu. Ve sledovaném období 

dochází k postupnému poklesu jednotlivých ukazatelů (ROE, ROA, ROS), především od roku 

2007, jeţ je způsobeno sniţující se úrovní zisku ve společnosti OHL ŢS. Tento významný 

pokles je dán zvyšující se hodnotou nákladů stavebních zakázek, z nichţ největší váhu mají 

dodávky materiálu na stavbu včetně dopravy, spotřeba materiálu a náklady na přepravu osob. 

 V rámci ukazatelů aktivity lze vybrat jako významný ukazatel doby obratu zásob a 

doby inkasa pohledávek. Ukazatel doby obratu zásob by měl mít klesající charakter. Musí 

existovat určitý vztah mezi optimální velikostí zásob a rychlostí obratu zásob. Optimalizace 

zásob představuje samostatnou součást finančního řízení podniku. Od roku 2006 se hodnoty 

tohoto ukazatele sniţují, tzn., ţe se sniţuje v rámci podniku OHL ŢS interval, po který jsou 

zásoby vázány v podniku. Výjimkou je rok 2008, kdy došlo ke značnému navýšení zásob 

z důvodu realizace větší stavební zakázky. Výhodou tohoto sniţování je vyšší výnosnost 

podniku a nevýhodou větší riziko nedostatku zásob. Dle doby obratu pohledávek lze vidět, ţe 

tento ukazatel trvale překračuje doby splatnosti, je proto nutné prozkoumat platební kázeň 

odběratelů a společnost OHL ŢS by měla podniknout kroky, které povedou ke zlepšení této 

situace. Je důleţitý z hlediska plánování peněţních toků. 

 Přiměřená výše ukazatele běţné likvidity by měla být v rozmezí 1,5 aţ 2,5. Tento 

poţadavek je dle firmy OHL ŢS splněn, tzn., ţe podnik je schopen plně dostát svým 

závazkům vůči věřitelům. Můţeme ho označit za vysoce likvidní. Ukazatel pohotové likvidity 

počítá likviditu po odečtení zásob, jeţ nejsou příliš likvidní a tím se řadí mezi ukazatele 

s největší vypovídací schopností. Výsledky tohoto ukazatele vykazují, ţe společnost OHL ŢS 

má dostatek peněţních prostředků a pohledávek oproti krátkodobým závazkům. V rámci 

okamţité likvidity bylo zjištěno, ţe firma má likvidních prostředků příliš a bylo by asi vhodné 

jejich výši sníţit, aby nebyla ohroţena budoucí efektivnost. 

 Dle vypočteného ziskového účinku finanční páky bylo v rámci podniku OHL ŢS 

zjištěno, ţe pouţití cizích zdrojů zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu. 
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 Pomocí metody postupných změn lze konstatovat, ţe největší kladný vliv na 

rentabilitu (výnosnost) vlastního kapitálu má obrátka celkových aktiv. 

 Dle výpočtů ekonomické nerovnosti lze říci, ţe je pro společnost výhodné vyuţívat ke 

svým podnikovým činnostem levný cizí kapitál. 

 Souhrnné indexy hodnocení a predikční modely, jeţ byly v diplomové práci vyuţity, 

se snaţí postihnout vyhodnocení celkového finančního zdraví a výkonnosti firmy a upozornit 

na případné ohroţení. Skrze Altmanův model bylo zjištěno, ţe se společnost pohybuje v tzv. 

„šedé zóně“, tzn., ţe do budoucnosti je velmi těţké stanovit vývoj firmy. Dle indexu IN, který 

je odrazem zvláštnosti českých účetních výkazů, dosahuje firma pozitivní výsledky, tzn., ţe 

její finanční situace je na velmi dobré úrovni. Při realizaci Kralickova Quick testu bylo 

zjištěno, ţe velmi dobrých výsledků dosahuje společnost v oblasti kvóty vlastního kapitálu. 

Ostatní hodnocené oblasti vykazují kolísavý charakter, tzn., ţe vývoj firmy není v těchto 

ukazatelích příliš stabilní a je třeba, aby se společnost zaměřila na zlepšování těchto hodnot. 

 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) byla v rámci společnosti vykazována 

v jednotlivých letech s kladnými výsledky, ale projevuje se klesající tendencí. Aby 

v budoucnosti došlo ke zvyšování ekonomické přidané hodnoty je firmě OHL ŢS, 

a.s. doporučeno, aby v rámci svého podnikání jiţ nezvyšovala míru zadluţení vlastního 

kapitálu, která je však pro zatím pro podnik výhodná a zvyšuje výnosnost VK. Zvyšovat míru 

zadluţenosti nelze donekonečna a je třeba počítat se zvyšujícím se rizikem v rámci podnikání. 

Je moţné, ţe dojde ke sníţení bonity firmy a v případě nepříznivých okolností, kdy se můţe 

společnost dostat do platební neschopnosti a nebude moci dostát svým závazkům vůči 

věřitelům, nedosáhne na jakoukoli bankovní pomoc. Dále je nutné, aby byly sníţeny náklady 

jednotlivých stavebních zakázek, z nichţ největší váhu mají dodávky materiálu na stavbu 

včetně dopravy, spotřeba materiálu a náklady na přepravu osob, jejichţ výše je opravdu na 

velmi vysoké úrovni a rok od roku se zvyšují.  

 Z pyramidového rozkladu ekonomické přidané hodnoty lze říci, ţe od roku 2004 do 

roku 2006 má nejvýznamnější pozitivní vliv na vrcholový ukazatel EVA ukazatel rentability 

aktiv (ROA), ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) a ukazatel rentability trţeb (ROS). 

Společnost tak dostatečně zhodnocuje investovaný kapitál a daří se jí tak průběţně zvyšovat 

dosahovaný ekonomický zisk.  

 V období rozvíjející se krize, tzn. od konce roku 2007, dochází k prudkému poklesu 

zisku v rámci podniku, proto klesá ekonomická přidaná hodnota a společnost se potýká se 

zvyšujícími se náklady, z důvodu zvýšené ceny materiálu. Nejvýznamnější negativní vliv lze 

tedy přiřknout sniţující se rentabilitě aktiv a především rentabilitě vlastního kapitálu. 
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Podrobný rozklad ekonomické přidané hodnoty za léta 2004 aţ 2009 lze nalézt v jednotlivých 

přílohách. 
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5 Závěr 

 Diplomová práce je zaměřena na celkové zhodnocení finanční výkonnosti společnosti 

OHL ŢS, a.s. ve sledovaných letech 2004-2009 pomocí ekonomické přidané hodnoty. 

 V rámci metodologické části práce byly okomentovány přístupy, jeţ jsou vhodné pro 

analyzování finanční výkonnosti.  

 Poté proběhlo šetření společnosti na základě tradičních poměrových ukazatelů, dále 

došlo ke stanovení souhrnných indexů hodnocení a predikčních modelů a v neposlední řadě 

byla vypočtena ekonomická přidaná hodnota (EVA) pro jednotlivá analyzovaná léta. Pro 

výpočet ekonomické přidané hodnoty byla zvolena uţší verze ukazatele, v níţ je EVA 

vyjádřena pomocí tzv. hodnotového rozpětí (value spread). 

 Společnost OHL ŢS, a.s., jeţ je dynamickou multioborovou stavební firmou s více neţ 

padesátiletou tradicí, která patří k největším a nevýznamnějším stavebním společnostem 

v České republice, je velmi zdravou a dalo by se říci vysoce prosperující společností. 

 Tuto skutečnost potvrdila finanční analýza za období roku 2004 aţ 2009, kde 

společnost dosahovala výborných výsledků a to zejména u ukazatelů likvidity a z hlediska 

zadluţenosti společnosti. Dle ukazatelů běţné, pohotové a okamţité likvidity je patrné, ţe 

společnost je vysoce likvidní a podnik je tedy schopný dostát svým závazků v plné výši a 

v jakémkoli čase. Zadluţenost společnosti se pohybuje na velmi vysoké úrovni, avšak zatím 

dle ziskového účinku finanční páky, který vyšel větší neţ 1, zvyšuje pouţití cizích zdrojů 

výnosnost vlastního kapitálu. 

 Na základě účetních výkazů firmy došlo ke klíčovému stanovení a posouzení 

ekonomické přidané hodnoty. Hodnoty ukazatele EVA equity ve všech sledovaných letech 

dosahují kladných hodnot, tzn., ţe je ve společnosti vytvářen ekonomický zisk pro vlastníky. 

Důvodem je, ţe rentabilita (výnosnost) vlastního kapitálu ROE je ve sledovaném období větší 

neţ vypočtené náklady vlastního kapitálu (re). Nejvyšší hodnotu ekonomického zisku dosáhl 

podnik v roce 2006 a to ve výši 340 328,74 tis. Kč. Od tohoto okamţiku je trend ukazatele 

EVA klesající. Příčinou tohoto vývoje je především sniţují se míra ziskovosti ve společnosti. 

Z tohoto důvodu jak jiţ bylo zmíněno výše, by měla firma zvýšit rentabilitu např. zvýšením 

výnosů za předpokladu stagnace nákladů. Jednou z moţností je zvýšení cen za jednotlivé 

prováděné stavební práce. 

 V diplomové práci byla provedena i analýza ekonomické přidané hodnoty stavebního 

odvětví. EVA celého odvětví stavebnictví vykazuje za jednotlivé roky 2004-2009 vysokou 

kladnou hodnotu. Nejlepších výsledků dosahuje stavebnictví v letech 2009. 
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 Dle zjištěných skutečností byla potvrzena dobrá finanční výkonnost společnosti OHL 

ŢS, a.s. ve všech posuzovaných letech. 

 Metoda ekonomické přidané hodnoty má celou řadu výhod, zejména jako ukazatel 

podnikového hospodaření nebo při pouţití trţního oceňování. Mezi největší nevýhody patří 

sloţitost výpočtu jednotlivých proměnných pro výpočet EVA, neexistence jednotného 

přístupu a velké mnoţství úprav. Další nevýhodu je skutečnost, ţe se jedná o ukazatel 

absolutní, který je ovlivňován velikostí společnosti. 
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Seznam zkratek 

A   celková aktiva 

apod.  a podobně  

CAPM  Model oceňování kapitálových aktiv 

CZ  cizí zdroje 

EAT  zisk po zdanění (earnings after tax) 

EBIT  zisk před úroky a zdaněním (earnings before interest and tax) 

EBT  zisk před zdaněním (earnings before tax) 

EVA  ekonomická přidaná hodnota 

HM  hmotný majetek 

KZ  Krátkodobé závazky 

např.  například 

NOPAT Provozní zisk po zdanění 

OA  Oběţná aktiva 

Obr.  Obrázek 

rE  náklad na vlastní kapitál 

rF  bezriziková sazba 

rfinstab  riziko finanční stability 

RLA  riziková přiráţka za velikost podniku 

ROA  rentabilita aktiv (return on assets) 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdrojů (return on capital employed) 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu (return on equity) 

ROS  rentabilita trţeb 

rpodnikatelské podnikatelské riziko  

SA  stálá aktiva 

t  sazba daně  

Tab.  tabulka 

tis.  tisíc 

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

VK  vlastní kapitál 

viz.  lze vidět 

WACC průměrné váţené náklady kapitálu 
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