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1 ÚVOD 
 

Prakticky všechny společnosti bez ohledu na svou velikost a odvětví,  

ve kterém pŧsobí, se musí několik posledních desetiletí vyrovnávat s neustálými tlaky  

na inovace, zlepšování a změny. Aby byla společnost úspěšná, musí rozvinout své schopnosti 

a neustále se učit novým dovednostem. Měla by znát i příčiny úspěchu či neúspěchu 

v podnikání, aby mohla včas ovlivňovat faktory vedoucí k její prosperitě. Finanční analýza  

je nástrojem diagnózy ekonomických systémŧ, umoţňujícím nejen odhalovat pŧsobení 

ekonomických i neekonomických faktorŧ, ale také odhadovat jejich budoucí vývoj. 

 

Společnosti pro její přeţití na trhu nestačí pouze znalost vlastní finanční situace,  

ale musí mít také představu o tom, jak je výkonná v porovnání s konkurencí. Pokud firma ví, 

jaká je její výkonnost ve srovnání s konkurencí a zná silné a slabé stránky své i svého 

konkurenta, je díky tomu schopna činit rozhodnutí zaloţená na komplexní znalosti situace. 

 

Benchmarking je vysoce efektivní forma učení se z „lepší praxe“. Pomáhá dosahovat 

trvalé konkurenceschopnosti díky včasnému a účinnému upokojování potřeb a nárokŧ 

jednotlivých zainteresovaných stran při dosaţení optimální jakosti výkonŧ a s co nejmenší 

spotřebou zdrojŧ. 

 

Cílem diplomové práce je zjistit, v jaké pozici se nachází společnost SLEZSKÉ 

STAVBY OPAVA s.r.o. vŧči svým konkurentŧm, na základě provedené finanční analýzy 

jednotlivých společností identifikovat oblasti, ve kterých se základní firma odchyluje  

od společností vybraných pro srovnání, a následně doporučit moţné návrhy na zlepšení. 

 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola představuje úvod. Druhá 

kapitola, která bude slouţit jako podklad pro aplikační část, bude obsahovat teoretická 

východiska vybraných nástrojŧ mezipodnikového srovnávání. Budou zde vymezeny základní 

pojmy a popsány vybrané metody benchmarkingu a finanční analýzy. V další kapitole bude 

představena hlavní firma SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. a další tři společnosti,  

které byly vybrány ke srovnání s touto firmou. Aplikační část bude zaměřena na analýzu 

finanční situace vybraných společností. Budou zde vypočteny vybrané poměrové ukazatele  

a souhrnné modely hodnocení finanční úrovně. Tato část představuje hlavní podklad  
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pro interpretaci výsledkŧ mezipodnikového srovnání. Pátá kapitola bude věnována 

zhodnocení výsledkŧ finanční analýzy vybraných společností především vzhledem k firmě 

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. a budou zde formulovány návrhy a doporučení,  

které by mohly vést ke zlepšení současného stavu hlavní společnosti. Poslední kapitolou  

je závěr. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VYBRANÝCH NÁSTROJŮ 

MEZIPODNIKOVÉHO SROVNÁVÁNÍ 
 

V této kapitole budou definovány základní pojmy a vymezeny hlavní metodologická 

východiska nejdříve benchmarkingu a poté finanční analýzy. A to z toho dŧvodu, ţe finanční 

analýza je metoda, která slouţí k rozboru finanční výkonnosti firmy a je moţné ji pak dále 

vyuţít pro mezipodnikové srovnávání. Hlavním zdrojem informací budou literární prameny, 

které jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury.  

 

2.1 Teorie benchmarkingu 

Podněty ke změnám pocházejí většinou z problémŧ, do kterých se dostaneme. 

Takovou změnou byl také vznik benchmarkingu jako metody strategického managementu. 

V sedmdesátých letech minulého století se do určitých ekonomických problémŧ dostala 

americká společnost Xerox, protoţe její výrobky kopírovací techniky začaly být z trhu 

vytlačovány japonskými kopírkami. Při prvních výzkumech zjistili představitelé společnosti 

Xerox s překvapením, ţe jejich výrobní náklady jsou, při srovnatelné jakosti, na úrovni 

prodejních cen japonských kopírovacích strojŧ. Při analýze příčin těchto vysokých nákladŧ 

bylo odhaleno skladové hospodářství jako jedno z oblastí moţných zlepšení. V oblasti 

skladování byla tehdejší světovou špičkou společnost L.L.Bean, a proto ji firma Xerox 

poţádala o první hlubší srovnávací studii zaměřenou na přístupy ke skladování.  

Tato studie se vydařila a tak vznikl první benchmarking. (Nenadál; Vykydal; Halfarová, 

2011) 

 

Benchmarking byl v počátcích orientován pouze na měření a porovnávání jednotlivých 

činností a procesŧ. Teprve později se rozšířil také na porovnávání výkonnosti organizačních 

jednotek nebo celých firem. V současnosti je benchmarking uznáván jako efektivní a účinná 

metoda učení se z „lepší praxe“. (Nenadál; Vykydal; Halfarová, 2011) 

 

Tato podkapitola bude zaměřena na teorii benchmarkingu, konkrétně na jeho podněty  

a omezení, dále na kategorie benchmarkingu, proces jeho realizace a metody 

mezipodnikového srovnávání. 
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2.1.1 Podstata benchmarkingu 

Benchmarking není normovanou metodou, z toho dŧvodu je moţné setkat  

se s nejrŧznějšími definicemi tohoto pojmu. Pro představu jsou dále uvedeny některé definice 

benchmarkingu. 

 

„Benchmarking je soustavný, systematický proces zaměřující se na porovnání vlastní 

efektivnosti z hlediska produktivity, kvality a praxe se špičkovými podniky a organizacemi.  

Je důležitý pro přežití podniku v konkurenčním boji.“
1
 

 

Jiná definice říká, ţe benchmarking je nepřetrţitý proces, během kterého mohou být  

sluţby a především procesy a metody operačních funkcí srovnávány mezi několika firmami. 

Tím mohou být zdŧrazněny rozdíly mezi podniky, stejně jako dŧvody těchto rozdílŧ  

a stanovena moţná zlepšení.  

 

Benchmarking lze definovat také „jako neustálý systematický proces pátrající  

po mezinárodních lepších praktikách, porovnání s nimi a následně, s případnými úpravami, 

jejich zavedení ve vaší organizaci. Benchmarking může být zaměřen na výrobky, služby, 

podnikové praktiky a procesy uznávaných předních organizací.“
2
 

 

Benchmarking v podniku identifikuje operace, které potřebují zdokonalit. Dále je 

potřeba vyhledat jiné podniky uskutečňující podobné operace a dosahující v nich mimořádně 

dobrých výsledkŧ. Pak následuje podrobné prozkoumání, jakým zpŧsobem to tyto podniky 

dělají, a následně mŧţe začít proces zdokonalování. (Karlöf; Östblom, 1995) 

 

Pojem benchmarking lze přeloţit jako mezipodnikové srovnávání. Oba tyto pojmy 

budou v rámci této diplomové práce chápány jako synonyma. 

 

                                                
1 DVOŘÁČEK, Jiří. Audit podniku a jeho operací. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 62. ISBN 80-7179-809-6.  
2 PARMENTER, David. Klíčové ukazatele výkonnosti: rozvíjení, implementování a využívání vítězných 

klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Přel. Ivana Petrašová. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2008.  

s. 16. ISBN 978-80-02-02083-7. 
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2.1.2 Podněty k benchmarkingu 

Podněty, které organizace přivádějí k benchmarkingu jsou společné téměř pro všechny 

typy organizací. Pokud jsou vyvolány vnějšími okolnostmi, jedná se o podněty externí. 

Naproti tomu vnitřní okolnosti jsou zdrojem podnětŧ interních. Příklady interních a externích 

podnětŧ jsou uvedeny v následující tabulce. (Nenadál; Vykydal; Halfarová, 2011) 

 

Tabulka 2.1: Všeobecně platné podněty k benchmarkingu 

PODNĚTY INTERNÍ PODNĚTY EXTERNÍ 

- slabé výsledky posouzení stavu 

vyzrálosti systému managementu 

- neustále a dynamicky se měnící 

poţadavky všech zainteresovaných stran 

- potřeba změnit technologie a zvýšit 

výkonnost procesŧ organizace 

- trvalý rozvoj přímých i nepřímých 

konkurentŧ v našich segmentech trhu 

- nastavené ambiciózní cíle, odvozené  

od celkové strategie a politiky organizace 

- permanentní tlaky odběratelŧ  

na sniţování nákladŧ 

- potřeba poznat výkonnost přímé  

i nepřímé konkurence 

- změny v legislativě, jeţ nutí organizace 

k zlepšování a inovacím 

- vyjasnění směrŧ a oblastí dalšího 

zlepšování 

 

- zjištění týkající se zaostávání a sniţující  

se výkonnosti organizace apod. 

 

Zdroj: NENADÁL, Jaroslav, David VYKYDAL a Petra HALFAROVÁ. Benchmarking: mýty 

a skutečnosti: model efektivního učení se a zlepšování. 1. vyd. Praha: Management Press, 

2011. s. 12. ISBN 978-80-7261-224-6. 

 

V mnohých organizacích se však mohou objevit také další, specifické podněty. 

Takovými podněty mohou být například analýzy příčin rozsáhlých stíţností a reklamací 

zástupcŧ zainteresovaných stran. (Nenadál; Vykydal; Halfarová, 2011) 

 

2.1.3 Překáţky a omezení benchmarkingu 

V některých firmách mohou existovat rŧzné bariéry a omezení bránící realizaci 

benchmarkingu. V praxi se lze nejčastěji setkat s následujícími omezeními a překáţkami: 

 Pojmem benchmarking je u nás spojen s řadou nejasností, pochybností a omylŧ.  

 Vrcholové vedení a mnohdy také další zaměstnanci mají nedostatek pokory a pocit 

vlastní jedinečnosti. To brání uznání potřeby a vhodnosti srovnávat se s jinými. 



10 

 

 Manaţeři nemají příliš zájem o systematické provádění benchmarkingu. Tento 

nezájem bývá často motivovaný tím, ţe realizace porovnávání a měření by vyvolala 

změny, které pro někoho představují problémy. 

 Nedostatečná podniková kultura, která je navíc mnohdy ovlivněna direktivním stylem 

řízení, nepřítomností efektivní komunikace se zaměstnanci, ignorováním zásad učící 

se organizace atd. 

 Momentální omezení kapacit, které by bylo potřeba uvolnit na vlastní benchmarking  

a pak také na navazující projekty a aktivity neustálého zlepšování. 

 Mŧţe nastat problém s vyhledáváním partnerŧ pro benchmarkingový projekt.  

 

Většina těchto překáţek a omezení má subjektivní charakter a souvisí se stereotypy 

myšlení a neznalostí lidí, pokud jde o povahu, postupy a výsledné efekty benchmarkingu. 

Tyto omezení lze snadno odstranit vhodným vzděláváním a výcvikem všech skupin 

zaměstnancŧ. (Nenadál; Vykydal; Halfarová, 2011) 

 

2.1.4 Cíle benchmarkingu 

Mezi základní cíle benchmarkingu patří např. udrţení konkurenční výhody  

na příslušném trhu, zabezpečení budoucího přeţití organizace, pouţívání nejlepších metod 

v daném oboru podnikání a zabezpečení souladu s očekávanými potřebami zákazníka. 

(Dvořáček, 2005) 

 

Hlavní funkcí benchmarkingu je sniţovat, vyrovnávat nebo vytvářet rozdíly ve vlastní 

prospěch a dosáhnout tak špičkového výsledku. Správně uplatněný benchmarking nabízí 

firmám velmi rozsáhlý vnitřní potenciál pro jejich zdokonalování. Tato metoda je  

pro zlepšování fungování organizací ideální zejména ze dvou dŧvodŧ. Zaprvé  

je benchmarking přímo zaměřen na zvyšování jak operativní, tak také strategické efektivnosti, 

coţ představuje skutečný obsah činnosti firmy. Druhým dŧvodem je to, ţe vede ke změně 

podnikové kultury pomocí zvyšování pracovních dovedností, kvalifikace, efektivnosti  

a procesu osvojování si nových poznatkŧ. To má za následek trvalý proces rozvoje. (Karlöf; 

Östblom, 1995) 
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2.1.5 Typy benchmarkingu 

Nenadál, Vykydal a Halfarová (2011) rozlišují pět typŧ benchmarkingu,  

a to výkonový, funkcionální, procesní, interní a externí benchmarking. Schéma jednotlivých 

typŧ benchmarkingu je znázorněno na obrázku 2.1. 

 

Obrázek 2.1: Typy benchmarkingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: NENADÁL, Jaroslav, David VYKYDAL a Petra HALFAROVÁ. Benchmarking: mýty 

a skutečnosti: model efektivního učení se a zlepšování. 1. vyd. Praha: Management Press, 

2011. s. 20. ISBN 978-80-7261-224-6. 

 

2.1.5.1 Benchmarking výkonový 

Tento typ benchmarkingu je zaměřen na přímé měření a porovnávání rŧzných 

výkonových parametrŧ jako např. výkon určité montáţní linky, výkon pracovníka  

nebo celkovou výkonnost firmy. Centrem pozornosti je zde určitý hmotný objekt,  

z čehoţ vyplývá, ţe je v tomto případě mnohdy moţné srovnávat také výkonnost přímých 

konkurentŧ na trhu. Je uplatňován mezi poskytovateli srovnatelných sluţeb, mezi výrobci 

stejných produktŧ apod. s cílem přímého srovnání nabízených produktŧ. Díky výkonovému 

benchmarkingu mají firmy moţnost lépe poznat svou relativní výkonnost.  

 

2.1.5.2 Benchmarking funkcionální 

Při funkcionálním benchmarkingu se porovnává několik nebo také jediná funkce 

určitých firem. Je rozšířen především v neziskovém sektoru a v oblasti sluţeb. Slouţí  

např. k porovnávání bezpečnostních garancí v leteckém provozu, rozsahu poprodejních sluţeb 

obchodních řetězcŧ, přístupŧ k rozvoji vztahŧ s dodavateli apod. Na rozdíl od výkonového 

benchmarkingu se u tohoto typu porovnávání najde snáze alespoň jeden externí partner. 

BENCHMARKING 

Procesní Funkcionální 

Interní Externí 

Výkonový 

BENCHMARKING 

Procesní Funkcionální 

Interní Externí 

Výkonový 
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2.1.5.3 Benchmarking procesní 

Procesní benchmarking, který bývá také často označován jako generický, představuje 

soubor aktivit, jejichţ prostředkem zájmu je měření a porovnávání konkrétního procesu firmy. 

Měření a srovnávání jsou obvykle zaměřena na výkonnost porovnávaných procesŧ a také  

na pouţívané přístupy k vykonávání určitých typŧ prací. Někdy mŧţe připomínat 

benchmarking funkcionální. Tento typ benchmarkingu mŧţe být veden vŧči jakékoliv vhodné 

firmě zabezpečující podobné procesy, a to i v případě, ţe nejde o přímého konkurenta. 

Příkladem srovnávaných procesŧ mŧţe být interní auditování, přístupy k navrhování 

produktŧ, elektronická evidence záznamŧ, zpŧsoby a formy interní komunikace atd. 

 

Procesní, funkcionální i výkonový benchmarking je moţné provádět v rámci jedné 

firmy nebo mezi rŧznými firmami. Na základě toho se rozlišuje benchmarking interní  

a externí. 

 

2.1.5.4 Benchmarking interní 

Tento typ benchmarkingu je realizován v rámci jedné firmy mezi vybranými 

organizačními jednotkami, které zajišťují stejné nebo podobné produkty, funkce a procesy. 

Hlavním cílem je najít dočasně nejlepší vnitřní standard výkonnosti. 

 

2.1.5.5 Benchmarking externí 

Externí benchmarking představuje soubor aktivit, kdy partnerem pro měření  

a porovnávání je jiná firma. U malých a středních podnikŧ se jedná snad o jediný moţný typ 

srovnávání. S tím souvisí významné omezení, protoţe najít vhodného externího partnera není 

vţdy snadné. 

 

Naproti tomu Dvořáček (2005) rozlišuje pouze čtyři typy benchmarkingu, a to vnitřní 

benchmarking (v rámci stejné firmy), vnější benchmarking (porovnává podobné operace 

s jinou organizací), funkční benchmarking (porovnává funkce a postupy v rámci stejných 

odvětví) a generický benchmarking (porovnává procesy nezávisle na odvětví). 
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2.1.6 Realizace benchmarkingu 

Jak jiţ bylo řečeno dříve, „benchmarking je soustavný proces zaměřený na hledání 

dokonalosti v okolním světě s cílem získat poznatky a přijmout provozní zaměření firmy  

a výrobní procesy tak, abychom mohli pozvednout vlastní organizaci na prvotřídní úroveň.“
3
 

 

Při realizaci benchmarkingu nesmí být podceněna energie, náročnost práce  

a tvŧrčí myšlení, které jsou pro tuto metodu podstatné. Jak lze vidět na následujícím obrázku,  

proces benchmarkingu se skládá z pěti etap. 

 

Obrázek 2.2: Pět etap benchmarkingu 

 

 

 

 

Zdroj: KARLÖF, Bengt a Svante ÖSTBLOM. Benchmarking: jak napodobit úspěšné: 

ukazatel cesty k dokonalosti v kvalitě a produktivitě. Přel. Ludmila Galeová.  

1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. s. 56. ISBN 80-85865-23-8. 

 

Popis jednotlivých etap vychází převáţně z publikace Karlöf a Östblom (1995). 

 

2.1.6.1 Rozhodnutí, co podrobit metodě benchmarkingu 

Na začátku benchmarkingu je dŧleţité vycházet z poţadavkŧ firmy, které informace 

potřebuje pomocí této metody získat. Této metodě mŧţe být podroben jakýkoli aspekt 

chování a výkonnosti podniku, např. produkty, náklady, ocenění hodnoty zákazníkem aj. 

Konečné cíle mohou být také velmi rozmanité, např. zvýšení kvality, výkonnostní orientace, 

plánované sníţení nákladŧ atd. 

 

                                                
3 KARLÖF, Bengt a Svante ÖSTBLOM. Benchmarking: jak napodobit úspěšné: ukazatel cesty k dokonalosti 

v kvalitě a produktivitě. Přel. Ludmila Galeová. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. s. 56.  

ISBN 80-85865-23-8. 
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2.1.6.2 Určení partnerů pro benchmarking 

Při výběru partnerŧ pro benchmarking by měl být brán ohled nejen na to, aby byly 

vynikající ve svém oboru, ale také na srovnatelnost s danými partnery, coţ je předpokladem 

objektivního porovnání. Formální srovnatelnost je zpravidla zajištěna jednotnými účetními  

a statistickými výkazy. Velkou pozornost je nutné věnovat srovnatelnosti věcné,  

tzn., ţe by se mělo jednat o přibliţně stejně velké společnosti se stejnou nebo podobnou 

produkcí. Míra věcné srovnatelnosti je závislá na aktivitě firmy, kterou srovnáváme,  

např. vyuţívání pracovní doby lze porovnávat také u firem z rŧzných odvětví. (Synek, 2006) 

 

V této etapě je potřeba rozhodnout, zda se bude porovnávat v rámci podniku,  

nebo mimo něj. Je tedy dŧleţité stanovit, která kategorie benchmarkingu bude pro podnik 

nejvýhodnější. 

 

2.1.6.3 Shromáţdění informací 

Cílem třetí etapy je shromáţdit významné kvantitativní a finanční informace potřebné 

pro analýzu. Tato etapa zahrnuje také dokumentaci postupŧ provozního zaměření apod.,  

coţ pomáhá lépe pochopit výkonnost podniku. Fáze shromáţdění informací představuje 

náročnou a cílevědomou práci. Vyţaduje pečlivé, systematické úsilí, jehoţ cílem je stanovit 

uţitečná a spolehlivá kritéria. 

 

2.1.6.4 Analýza 

V této etapě jsou kladeny velké nároky na analytické schopnosti a tvŧrčí myšlení. 

Analýza nepředstavuje jen stanovení rozdílŧ a podobností, ale také pochopení souvislostí  

ve shodě se základním provozním zaměřením. Dále je zde potřeba určit nesrovnatelné faktory 

a faktory, které nelze ovlivnit. Tato etapa zahrnuje systematické třídění informací a zjištění 

výkonnostních rozdílŧ v porovnání s nejlepší praxí. Nejdŧleţitějším krokem analýzy 

je prozkoumat rozdíl zjištěný na základě srovnatelných ukazatelŧ s cílem najít základní 

výkonnostní faktory objasňující existenci a pŧvod daného rozdílu. Rozdíl mŧţe být negativní 

(výkonnost partnerŧ pro mezipodnikové srovnávání je lepší neţ firmy), pozitivní (výkonnost 

podniku je lepší neţ konkurence) nebo neutrální (rozdíly ve výkonnosti mezi porovnávanými 

společnostmi nejsou ţádné). Významnou součástí benchmarkingu je také nalezení (na základě 

analýzy) správných a zásadních závěrŧ, které umoţní firmě dosáhnout lepších výsledkŧ. 
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2.1.6.5 Realizace v zájmu účinku 

Poslední etapa zahrnuje praktické zlepšování a rozvíjení firmy a také její přeměnu  

na výkonnostně zaměřenou společnost. V této etapě si musí podnik stanovit reálné cíle,  

které vycházejí z moţného zdokonalování zjištěného benchmarkingem. 

 

Z hlediska celkové úspěšnosti lze mezipodnikové srovnávání hodnotit teprve  

po dosaţení poţadovaných výsledkŧ a uskutečňování moţného zlepšování. Benchmarking 

je neustále se opakující proces, úplného efektu je tedy moţné dosáhnout jen opakováním. 

 

2.1.7 Měření, ukazatele a srovnávání v benchmarkingu 

Pro realizaci benchmarkingu je potřeba stanovit vhodné ukazatele, nejlépe takové, 

které firma jiţ pouţívá. Počet ukazatelŧ vybraných pro srovnávání by neměl být velký, 

upřednostňuje se malé mnoţství ukazatelŧ odráţející skutečnou výkonnost firmy. 

Mezipodnikové srovnávání je postaveno na získávání a analýze kvantitativních, empirických 

dat. Mŧţe se ale také jednat o data kvalitativní. Předmětem srovnávání mŧţe být například 

výrobek, sluţba, rŧzné procesy přípravy a provádění výroby, financování nebo obchodu. 

(Jirásek, 2007; Dvořáček, 2005) 

 

Samotný výpočet ukazatelŧ nemusí být dostačující, proto je vhodné doplnit jej vţdy 

srovnáním. Díky tomu je moţné získat větší povědomí o skutečném finančním zdraví  

a hospodaření firmy. Vypočtené hodnoty lze srovnávat se standardy, v čase nebo v prostoru. 

Srovnání v prostoru je moţné buď s odvětvovými hodnotami, nebo s konkurencí. Porovnání  

se standardy je zaloţeno na srovnání vypočtených hodnot ukazatelŧ s doporučenými čísly. 

Tento typ porovnání lze pouţít pouze u některých ukazatelŧ. Srovnání v čase se pouţívá 

zejména při vertikální analýze, ale také při jakémkoli porovnávání řady hodnot za několik 

období. Slouţí ke zjištění, kam se mŧţe podnik dál ubírat. Při srovnání s odvětvovými 

hodnotami nebo konkurentem je především nutné vnímat vzájemné vazby mezi hodnotami  

a také musíme rozlišovat, u kterých ukazatelŧ preferujeme maximalizaci a u kterých naopak 

minimalizaci jejich hodnoty. Optimální hodnota některých ukazatelŧ je přiměřená,  

tzn., ţe příliš vysoké ani příliš nízké hodnoty nejsou dobré. 
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Poměrové, hodnotové a souhrnné ukazatele jsou pro srovnání v prostoru vhodnější  

neţ ukazatele absolutní. Při srovnání s konkurentem nebo hodnocení ve vztahu k odvětví  

je dŧleţité, aby byl výběr hodnocených ukazatelŧ vyváţený a nebyla tak některá skupina 

ukazatelŧ upřednostňována. (Scholleová, 2008) 

 

2.1.8 Metody mezipodnikového srovnávání 

Na začátku kaţdého mezipodnikového srovnávání je velmi dŧleţité stanovit si kritéria, 

na základě kterých budou firmy rozlišovány. Současně je také podstatné vybrat vhodné 

podniky pro porovnání, musí se nějak podobat. Konečný výsledek mezipodnikového 

srovnávání samozřejmě ovlivní volba kritérií a výběr podnikŧ. Na obrázku 2.3 je znázorněn 

základní postup mezipodnikového srovnávání. 

 

Obrázek 2.3: Základní postup mezipodnikového srovnávání 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2008. s. 63. ISBN 978-80-7179-713-5. 

 

Teprve po volbě kritérií a výběru vhodných podnikŧ má smysl vybrat metodu 

mezipodnikového srovnávání. Podle rozsahu ukazatelŧ, kterými firmy hodnotíme,  

rozlišujeme metody jednorozměrné a vícerozměrné. Tyto metody jsou blíţe popsány 

v publikacích Kislingerová a Hnilica (2008), Synek (2006). 
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2.1.8.1 Jednorozměrné metody 

Jedná se o metody, kdy dochází k porovnávání firem podle pouze jednoho ukazatele. 

Kritériem mŧţe být například bilanční suma, EBIT, počet zaměstnancŧ,  

poměrové ukazatele, EVA apod. Tyto metody obvykle postačují a umoţňují získat základní 

představu o vzájemném postavení firem. Pro širší představu o postavení jednotlivých podnikŧ 

je vhodné sestavit pořadí firem současně podle více ukazatelŧ. 

 

2.1.8.2 Vícerozměrné metody 

Někdy je potřeba získat komplexnější pořadí podnikŧ, které vychází z principŧ 

vícekriteriálního rozhodování. Cílem těchto metod je získat pořadí firem na základě 

zhodnocení více kritérií. Pro větší přehlednost mŧţeme vybrané podniky a zvolená kritéria 

zobrazit pomocí rozhodovací matice, viz následující tabulka. 

 

Tabulka 2.2: Rozhodovací matice ve tvaru tabulky 

Objekt  

(podnik) 

Kritérium (např. ukazatel) 

X1 X2 … Xj … Xm 

1 X11 X12 
   

X1m 

2 X21 X22 
   

X2m 

… 
      

… 
      

… 
      

n 
   

Xnj 
 

Xnm 

váhy ukazatelů p1 p2 … pj … pm 

charakter ukazatelů +1 +1 … -1 … +1 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2008. s. 67. ISBN 978-80-7179-713-5. 

 

Po sestavení rozhodovací matice je moţné přejít k aplikaci vhodné metody 

mezipodnikového srovnávání. Mezi nejčastěji pouţívané vícerozměrné metody patří  

metoda jednoduchého součtu pořadí, metoda jednoduchého podílu, metoda bodovací,  

metoda normované proměnné a metoda vzdálenosti od fiktivního objektu. Pro potřeby  

této diplomové práce bude dále uvedena a v aplikační části pouţita pouze metoda 

jednoduchého součtu pořadí.  
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2.1.8.2.1 Metoda jednoduchého součtu pořadí 

Při aplikaci této metody je nejdříve potřeba seřadit vybrané firmy podle kaţdého 

ukazatele. Podnik s nejlepší hodnotou daného ukazatele dostane nejvyšší pořadí, to je určeno 

počtem sledovaných firem, a podnik s nejhorší hodnotou pořadí „1“.  

 

Dŧleţité je při určování pořadí firem brát ohled na charakter jednotlivých ukazatelŧ.  

U ukazatele, který má být maximalizován platí, ţe čím je jeho hodnota vyšší, tím lépe. 

Příkladem takového kritéria je rentabilita aktiv. Naopak je tomu u minimalizovaného 

ukazatele, kde je poţadována co nejniţší hodnota. Takovým ukazatelem je např. doba obratu 

aktiv. 

 

Po obodování všech sledovaných ukazatelŧ dojde k součtu bodŧ pro jednotlivé firmy. 

Konečné pořadí získáme tak, ţe podniky seřadíme na základě celkového počtu získaných 

bodŧ. 
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2.2 Teorie finanční analýzy 

Finanční analýza má svŧj pŧvod ve Spojených státech. Zabývaly se jí nejen teoretické 

práce, ale své uplatnění našla také v praxi. Nejdříve se finanční analýza zaměřovala na prosté 

znázorňování změn v absolutních účetních ukazatelích, později na zjišťování a prokazování 

úvěrové schopnosti firem. O likviditu a schopnost přeţití přichází zájem po světové 

hospodářské krizi ve 30. letech. Poté se pozornost obrátila také na rentabilitu v souvislosti 

s hospodárností. Spojené státy americké jsou rovněţ kolébkou zpracování odvětvových 

přehledŧ, se kterými pak byly srovnávány údaje za jednotlivé firmy. 

 

V této části budou uvedeny základní informace o finanční analýze. Na začátku  

této podkapitoly bude definován předmět, účel a cíl finanční analýzy, dále uţivatelé a zdroje 

informací finanční analýzy. Poté bude následovat přehled jednotlivých vybraných ukazatelŧ. 

 

2.2.1 Předmět, účel a cíl finanční analýzy 

„Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a doporučení 

vhodných řešení do předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku. Jejím cílem 

je poznat finanční zdraví podniku, identifikovat slabiny, které by mohly vést k problémům  

a determinovat silné stránky.“
4
 

 

Pod finanční analýzou si lze představit rozbor jakékoli ekonomické aktivity,  

ve které mají rozhodující roli peníze a čas. Postupem času se vymezilo chápání finanční 

analýzy ve smyslu hodnocení finanční situace firmy, případně celého odvětví.  

(Mrkvička, 2006)  

 

Finanční analýza je oblast představující významnou součást podnikového řízení,  

která je úzce spojena s účetnictvím a finančním řízením podniku. Neměla by se provádět  

jen jednou ročně v souvislosti se zpracováním výroční zprávy a účetní závěrky, ale měla  

by se stát obvyklou součástí řízení kaţdé firmy. (Grünwald; Holečková, 2008) 

 

                                                
4 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 3. vyd. Praha: 

Oeconomica, 2008. s. 4. ISBN 978-80-245-1108-5. 
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„Účelem finanční analýzy je především vyjádřit pokud možno komplexně majetkovou  

a finanční situaci podniku, tzn. podchytit všechny její složky, případně při podrobnější analýze 

zhodnotit některou z jejich složek (rozbor výnosnosti majetku, rozbor zadluženosti,  

rozbor rizik platební neschopnosti atd.) a také připravit podklady i pro interní rozhodování 

managementu podniku.“
5
 

 

Cílem finanční analýzy je zpravidla analýza dosavadního vývoje firmy,  

posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, analýza vztahŧ mezi ukazateli, 

komparace výsledkŧ analýzy v prostoru, analýza variant budoucího vývoje a výběr 

nejvhodnější varianty, poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti a interpretace 

výsledkŧ včetně návrhŧ ve finančním plánování a řízení firmy. (Sedláček, 2011) 

 

2.2.2 Uţivatelé finanční analýzy 

Informace týkající se finanční situace podniku jsou předmětem zájmu mnoha subjektŧ, 

které přicházejí s danou firmou do kontaktu. Finanční analýza je významná jak pro podnikové 

manaţery, tak i pro akcionáře, věřitele a další externí uţivatele. Kaţdá z těchto skupin má 

vlastní specifické zájmy související s určitým typem ekonomických rozhodovacích úloh.  

 

Seznam uţivatelŧ finanční analýzy a jejich závěrŧ je velmi rozsáhlý a rozmanitý. Tyto 

uţivatele je moţné rozdělit na interní a externí. Mezi interní uţivatele patří manaţeři, 

zaměstnanci a odbory. Externími uţivateli finanční analýzy jsou investoři, banky a jiní 

věřitelé, obchodní partneři, konkurenti, stát a jeho orgány. Tento výčet uţivatelŧ není 

vyčerpávající, dalšími zájemci o finanční analýzu mohou být např. analytici, oceňovatelé 

podniku, burzovní makléři, daňoví poradci, novináři, university a z rŧzných dŧvodŧ  

se o činnost podnikové sféry zajímá také nejširší veřejnost. (Holečková, 2008) 

 

                                                
5 HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. s. 10. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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2.2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Úspěšnost finanční analýzy z velké části závisí na kvalitě pouţitých vstupních 

informací. Ty by měly být nejen kvalitní, ale současně také komplexní. (Rŧčková, 2010) 

 

Převáţná většina údajŧ pro potřeby finanční analýzy je čerpána z finančního 

účetnictví, které prostřednictvím základních finančních výkazŧ poskytuje informace a data 

pro finanční rozhodování. Pro zpracování finanční analýzy jsou dŧleţité především základní 

účetní výkazy, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. (Grünwald; 

Holečková, 2008)  

 

Dalšími zdroji jsou informace o vlastnících, produktech, technologiích, struktuře  

a počtu zaměstnancŧ, dodavatelích, odběratelích atd. Doplňujícími údaji pak mohou být 

zprávy o celkové situaci na trzích a informace statistického charakteru získané z odborného 

tisku, ze státem zpracovávaných statistik nebo z oborových komor. (Scholleová, 2008) 

 

2.2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem, z něhoţ jsou odvozeny ostatní výkazy 

umoţňující tak detailnější sledování vybraných ekonomických charakteristik. Rozvaha 

zachycuje na jedné straně stav majetku podniku (aktiv) a na druhé straně stav zdrojŧ krytí 

tohoto majetku (pasiv) k určitému časovému okamţiku. Obvykle se sestavuje k poslednímu 

dni kaţdého roku. Základní bilanční pravidlo rozvahy znamená, ţe aktiva se musí rovnat 

pasivŧm. 

 

Základní členění aktiv je provedeno podle jejich funkce a s ní spojenou dobou 

vázanosti v reprodukčním cyklu podniku. Aktiva se z tohoto pohledu člení na stálá aktiva 

(dlouhodobá, fixní) a oběţná aktiva (krátkodobá). V rámci tohoto vymezení se aktiva člení 

také podle stupně likvidnosti majetku. (Dluhošová, 2006) 

 

Základním hlediskem členění pasiv, která představující zdroje krytí majetku, 

je vlastnictví těchto zdrojŧ. Pasiva se z tohoto pohledu člení na vlastní a cizí kapitál. 

Detailnější popis poloţek aktiv a pasiv je uveden v tabulce 2.3 a také v literatuře Dluhošová 

(2006). 
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Tabulka 2.3: Detailní struktura rozvahy 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, 

oceňování, riziko, flexibilita. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. s. 50. ISBN 80-86119-58-0. 

 

2.2.3.2 Výkaz zisku a ztráty  

Pomocí výkazu zisku a ztráty se určuje výše a zpŧsob tvorby jednotlivých sloţek 

výsledku hospodaření. Zahrnuje tedy náklady a výnosy za běţné období. Úprava výkazu zisku 

a ztráty je zaloţená na zjednodušeném druhovém členění nákladŧ. Výnosy a náklady jsou 

rozděleny do určitých oblastí podnikatelských aktivit, kterými jsou provozní,  

finanční a mimořádné činnosti. Výkaz zisku a ztráty má vertikální, neboli stupňovitou podobu  

a výsledek hospodaření se zjišťuje odděleně za jednotlivé podnikatelské činnosti. 

 

Náklady představují peněţní vyjádření spotřeby výrobních činitelŧ. V praxi  

se projeví jako spotřeba, opotřebení majetku nebo přírŧstek závazkŧ. 

 

Výnosy lze definovat jako peněţní vyjádření výsledkŧ plynoucích z provozování 

podniku. Jedná se o finanční částky, na které má firma nárok z titulu prodeje zboţí  

a sluţeb. V následující tabulce je uvedena základní struktura výkazu zisku a ztráty. 

(Dluhošová, 2006) 

  

Označ. Poloţka Označ. Poloţka 

  AKTIVA CELKEM   PASIVA CELKEM 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A. I. Základní kapitál 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. II. Kapitálové fondy 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. III. Fondy ze zisku 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 

C. Oběţná aktiva A. V. Výsledek hospodaření běţného účetního období  

C. I. Zásoby B. Cizí zdroje 

C. II. Dlouhodobé pohledávky B. I. Rezervy 

C. III. Krátkodobé pohledávky B. II. Dlouhodobé závazky 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek B. III. Krátkodobé závazky 

D. Ostatní aktiva B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. I. Časové rozlišení C. Ostatní pasiva 

    C. I. Časové rozlišení 
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Tabulka 2.4: Výkaz zisku a ztráty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, 

oceňování, riziko, flexibilita. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. s. 55. ISBN 80-86119-58-0. 

 

2.2.3.3 Výkaz cash flow 

Výkaz peněţních tokŧ (cash flow) zachycuje skutečný tok peněz. Poskytuje pravdivý 

obraz o solventnosti podniku. Pro sestavení výkazu cash flow existují v zásadě dvě metody,  

a to metoda přímá a metoda nepřímá. Přímá metoda vychází z počátečního stavu hotovosti  

v podniku, z její změny v prŧběhu hodnoceného období a stanovuje konečný zŧstatek 

hotovosti. Nepřímá metoda je vhodnější pro podniky, které vedou podvojné účetnictví.  

Je zaloţená na porovnávání rozvah firmy na začátku a na konci účetního období. (Bělohlávek; 

Košťan; Šuleř, 2006) 

 

2.2.3.4 Vzájemná provázanost základních účetních výkazů 

Vzájemné vazby mezi rozvahou, výkazem zisku a ztráty a výkazem cash flow jsou 

zachyceny v tří-bilančním systému, viz obrázek 2.4. 

 

Poloţka 

+  OBCHODNÍ MARŢE 

+  Trţby za prodej vlastních výrobkŧ a sluţeb 

-  Provozní náklady 

=  Provozní výsledek hospodaření 

+  Výnosy z finanční činnosti 

-  Náklady z finanční činnosti 

=  Finanční výsledek hospodaření 

-  Daň z příjmu za běţnou činnost 

=  Výsledek hospodaření za běţnou činnost 

+  Mimořádné výnosy 

-  Mimořádné náklady 

-  Daň z příjmu z mimořádné činnosti 

=  Mimořádný výsledek hospodaření 

=  Výsledek hospodaření za účetní období 
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Obrázek 2.4: Vazby mezi finančními výkazy 

 

Zdroj: HARNA, Lubomír, Jiřina REZKOVÁ a Hana BŘEZINOVÁ. Finanční analýza včetně 

softwaru: příručka jednoduchého vyhodnocení finanční situace podniku: obsahuje základní 

software – aplikace EXCEL: (určeno uživatelům MS EXCEL 95 a vyšší). 

3. aktualiz. vyd. Praha: Bilance, 2007. s. 15. ISBN 80-86371-49-2. 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, základním výkazem tohoto systému je rozvaha. Ostatní výkazy 

jsou odvozené z dŧvodu detailnějšího sledování vybraných ekonomických charakteristik. 

Rozvaha sleduje strukturu majetku potřebného k realizaci podnikatelské činnosti a stav zdrojŧ 

financování tohoto majetku k danému časovému okamţiku. Výkaz zisku a ztráty  

je souhrnným účetním výkazem výnosŧ a nákladŧ a zachycuje proces tvorby zisku za dané 

období. Spojovacím prvkem rozvahy a výkazu zisku a ztráty je výsledek hospodaření.  

U rozvahy a výkazu cash flow jsou spojovacím prvkem peněţní prostředky. (Rŧčková, 2010; 

Dluhošová, 2006) 

 

2.2.4 Metody elementární analýzy 

Finanční analýza pracuje s ukazateli, jimiţ jsou buď poloţky účetních výkazŧ a údaje 

z dalších zdrojŧ, nebo čísla, která jsou z nich odvozená.  

 

Ukazatele se standardně člení na ukazatele absolutní, rozdílové a poměrové. 

Absolutní ukazatele posuzují hodnoty jednotlivých poloţek základních účetních výkazŧ. 

Protoţe se nejedná o ţádnou matematickou metodu, je tento přístup poměrně omezený. 

Rozdílové ukazatele vyjadřují rozdíl určité poloţky aktiv s určitou poloţkou pasiv. Vyuţívají 

se především v oblasti řízení oběţných aktiv, tedy i řízení likvidity. Poměrové ukazatele 

tvoří nejpočetnější a současně také nejpouţívanější skupinu ukazatelŧ. Představují podíl dvou 
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poloţek základních účetních výkazŧ a provádějí se pomocí nich rŧzná časová srovnání, 

prŧřezové a srovnávací analýzy atd. 

 

Elementární metody lze členit do několika skupin, které jsou schematicky zobrazené 

v následujícím obrázku. Jako celek slouţí tyto skupiny ke komplexnímu finančnímu rozboru 

hospodaření podniku. 

 

Obrázek 2.5: Elementární metody finanční analýzy 

 

Zdroj: RŦČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2010. s. 44. ISBN 978-80-247-3308-1. 

 

Existuje velké mnoţství technik finanční analýzy obsahující stovky rŧzných ukazatelŧ. 

Cílem finanční analýzy však není maximalizace počtu vypočtených čísel, ale získání jasných 

podkladŧ pro další rozhodování o moţnostech zlepšení řízení firmy. Pro účely této diplomové 

práce bude v této části popsána analýza poměrových ukazatelŧ a analýza soustav ukazatelŧ. 

 

2.2.4.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Nejčastěji pouţívanou metodou finanční analýzy jsou poměrové ukazatele umoţňující 

získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních charakteristikách firmy. Analýza 

poměrovými ukazateli vychází z údajŧ ze základních účetních výkazŧ, jedná se tedy o veřejně 

dostupné informace. Tyto ukazatele jsou jen pomocníkem analýzy a interpretace jevŧ. 

Výpočtem poměrových ukazatelŧ analýza nekončí, ale spíše začíná. 

 

Z hlediska zaměření finanční analýzy se poměrové ukazatele obvykle člení  

na ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluţenosti, zaměstnancŧ, trţní hodnoty  

a ukazatele cash flow. Pro potřeby této diplomové práce bude dále popsáno pouze prvních pět 



26 

 

skupin ukazatelŧ. Při popisu jednotlivých poměrových ukazatelŧ se vychází z publikací 

Sedláček (2011), Rŧčková (2010), Grünwald a Holečková (2008), Dluhošová (2006), Synek 

(2006), Valach (1999). Vzorce, na něţ je v této části odkazováno, jsou uvedeny v příloze 1  

a jsou čerpány převáţně z publikací Rŧčková (2010), Grünwald a Holečková (2008), 

Dluhošová (2006), Synek (2006). 

 

2.2.4.1.1 Ukazatele rentability 

Výnosnost, respektive rentabilita vloţeného kapitálu, je měřítkem schopnosti firmy 

vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. Slouţí k vyjádření 

míry zisku, neboli ziskovosti, která představuje hlavní kritérium pro alokaci kapitálu. 

Rentabilita je obecně vyjadřována jako poměr zisku k částce vloţeného kapitálu. U většiny 

běţně pouţívaných ukazatelŧ rentability nejsou doporučené hodnoty uváděny, v čase by však 

tyto ukazatele měly mít rostoucí tendenci.  

 

Zpravidla jsou vykazovány následující kategorie zisku: 

 zisk před odečtením odpisŧ, úrokŧ a daní (Earnings before Depreciation, 

Interest and Taxes – EBDIT), 

 zisk před odečtením úrokŧ a daní (Earnings before Interest and Taxes – EBIT) 

 zisk před zdaněním (Earnings before Taxes – EBT) 

 zisk po zdanění (Earnings after Taxes – EAT). 

 

Ke zjišťování a měření rentability vloţeného kapitálu se v praxi nejvíce vyuţívá 

rentabilita celkového vloţeného kapitálu (aktiv), rentabilita vlastního kapitálu, 

rentabilita dlouhodobých zdrojŧ, rentabilita trţeb (odbytu) a rentabilita nákladŧ.  

 

Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) 

Tento ukazatel bývá povaţován za klíčové měřítko rentability. Vyjadřuje celkovou 

efektivnost podniku, jeho výdělečnou schopnost nebo také produkční sílu. Ukazatel 

rentability aktiv dává do poměru zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání  

bez ohledu na zdroj financování. Pro výpočet by měl být pouţit výsledek hospodaření,  

který není ovlivněn strukturou financování. Tyto poţadavky nejlépe splňuje zisk  

před odečtením úrokŧ a daní. Pokud je do čitatele dosaţen EBIT, viz vzorec 1, pak je  
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tento ukazatel uţitečný při porovnávání firem s rŧzným podílem dluhu ve finančních zdrojích  

a s rozdílnými daňovými podmínkami. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) 

Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloţeného akcionáři či vlastníky podniku. Pomocí 

tohoto ukazatele, viz vzorec 2, mohou investoři zjistit, zda přináší jejich kapitál dostatečný 

výnos a je vyuţíván s náleţitou intenzitou odpovídající riziku dané investice. Pokud bude 

hodnota rentability vlastního kapitálu dlouhodobě niţší případně rovna výnosnosti cenných 

papírŧ garantovaných státem, pak se stává tato firma pro investory neatraktivní. Investoři  

se budou snaţit svŧj kapitál investovat jinde, výhodnějším zpŧsobem. Nárŧst rentability 

vlastního kapitálu mŧţe být zpŧsoben větším vytvořeným ziskem, poklesem úrokové míry 

cizího kapitálu, sníţením podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu atd. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE – Return on Capital Employed) 

Tento ukazatel, viz vzorec 3, poskytuje informace o výnosnosti dlouhodobých zdrojŧ  

a je velmi často pouţíván k mezipodnikovému srovnávání. Vyjadřuje míru zhodnocení všech 

aktiv podniku, která jsou financována vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem a představuje 

tedy komplexně efektivnost hospodaření společnosti. Ukazatel rentability dlouhodobých 

zdrojŧ ukazuje, jak je podnik schopen odměnit poskytovatele prostředkŧ a přilákat nové 

investory.  

 

Rentabilita trţeb (ROS – Return on Sales) 

Tento ukazatel, viz vzorec 4, vypovídá o schopnosti podniku dosahovat zisku při dané 

úrovni trţeb, neboli kolik efektu je podnik schopen vyprodukovat na 1 Kč trţeb. Ukazatel 

rentability trţeb je vhodný zejména pro srovnání v čase a mezipodnikové porovnání. Obecně 

platí, ţe čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím lepší je situace ve firmě z hlediska 

produkce.  

 

Rentabilita nákladů (ROC – Return on Costs) 

Ukazatel rentability nákladŧ, viz vzorec 5, bývá povaţován za doplňkový k ukazateli 

rentability trţeb a jedná se o poměr celkových nákladŧ k trţbám firmy. Čím niţší je hodnota 

rentability nákladŧ, tím lepších výsledkŧ hospodaření firma dosahuje, protoţe 1 Kč trţeb 

dokázala vytvořit s menšími náklady. Je nutné si uvědomit, ţe ke zvýšení absolutní částky 

zisku je moţné dojít nejen sniţováním nákladŧ, ale také zvyšováním odbytu. 
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2.2.4.1.2 Ukazatele likvidity 

Jednou ze základních podmínek úspěšné existence firmy v trţních podmínkách  

je trvalá platební schopnost. Pravděpodobnost jejího zachování je z tohoto dŧvodu součástí 

globální charakteristiky finanční situace podniku. Pomocí ukazatelŧ likvidity se zjišťuje 

schopnost firmy hradit své závazky, dostát včas svým finančním povinnostem. 

 

S platební schopností podniku souvisí pojmy likvidita, likvidnost a solventnost. 

„Likvidita je obvykle chápána jako schopnost podniku přeměnit svůj majetek  

na prostředky, které je možné použít k úhradě závazků. Likvidita je míra schopnosti  

a připravenosti podniku uhradit stávající krátkodobé peněžní závazky včas a plné výši,  

až nastane jejich splatnost.“
6
 Likvidnost, jako jedna z charakteristik konkrétního druhu 

majetku, vyjadřuje míru obtíţnosti přeměnit majetek na peníze. Solventnost 

lze charakterizovat jako schopnost firmy hradit všechny své splatné závazky v určeném 

termínu, v poţadované podobě, v daném objemu a na poţadovaném místě. 

 

Likvidita je dŧleţitá z hlediska finanční rovnováhy podniku, protoţe jen dostatečně 

likvidní firma je schopna dostát svým závazkŧm. Na druhou stranu vysoká míra likvidity váţe 

finanční prostředky, které proto nemohou být investovány, a to vede ke sníţení rentability 

podniku. Z tohoto dŧvodu je potřeba hledat vyváţenou likviditu, která zaručí jak schopnost 

dostát svým závazkŧm, tak také dostatečné zhodnocení finančních prostředkŧ. Ukazatele 

likvidity poměřují to, čím je moţno platit, s tím, co je nutno zaplatit. Likvidita podniku  

se posuzuje zpravidla pomocí tří základních ukazatelŧ, kterými jsou běţná,  

pohotová a okamţitá likvidita.  

 

Běţná (celková) likvidita (Current Ratio) 

Běţná neboli celková likvidita, viz vzorec 6, bývá také označována jako likvidita  

3. stupně. Vypovídá o tom, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé dluhy firmy.  

To znamená, kolikrát je společnost schopna uspokojit své krátkodobé věřitele, kdyby v daném 

okamţiku proměnila veškerý krátkodobý oběţný majetek v hotovost. Pro úspěšnou činnost 

firmy má zásadní význam hrazení krátkodobých závazkŧ pouze z těch poloţek aktiv,  

které jsou k tomu určeny, a nikoli např. prodejem dlouhodobého majetku. 

                                                
6 GRÜNWALD, Rolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ. Finanční analýza a plánování podniku. 3. vyd. Praha: 

Oeconomica, 2008. s. 61. ISBN 978-80-245-1108-5. 
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O tento ukazatel se zajímají především krátkodobí věřitelé podniku, jimţ poskytuje 

cennou informaci o míře ochrany jejich krátkodobých investic hodnotou majetku. Čím vyšší 

je hodnota ukazatele běţné likvidity, tím větší část oběţného majetku kryje firma 

dlouhodobými zdroji. Za přiměřenou výši běţné likvidity se povaţuje interval 1,5 – 2,5,  

viz Dluhošová (2006). Obecně platí, ţe čím vyšší je hodnota běţné likvidity,  

tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. Je vhodné také sledovat 

vývoj tohoto ukazatele v čase. Nicméně vypovídací schopnost ukazatele běţné likvidity  

má také některá omezení, např. to, ţe nebere v úvahu strukturu oběţných aktiv z hlediska 

jejich likvidnosti a nepřihlíţí ke struktuře krátkodobých závazkŧ z hlediska doby  

jejich splatnosti. 

 

Pohotová likvidita (Quick Ratio) 

V literatuře je označována jako likvidita 2. stupně. Ve snaze odstranit nevýhody 

ukazatele běţné likvidity jsou v tomto ukazateli z oběţných aktiv vyloučeny zásoby  

jako nejméně likvidní sloţka. Je-li hodnota ukazatele alespoň 1:1, pak lze povaţovat 

pohotovou likviditu podniku za dobrou. Doporučená hodnota pohotové likvidity by se měla 

nacházet v intervalu 1,0 – 1,5, viz Grünwald a Holečková (2008). Tento vztah je vyjádřen 

vzorcem 7. Vyšší hodnota pohotové likvidity bude příznivější pro věřitele,  

méně uţ pro vedení firmy a akcionáře. Při vyšší hodnotě ukazatele je značný objem oběţných 

aktiv vázán v podobě pohotových prostředkŧ, které přinášejí pouze malý nebo ţádný úrok. 

 

Okamţitá (peněţní) likvidita (Cash Ratio) 

Okamţitou likviditu, viz vzorec 8, lze označit také jako likviditu 1. stupně.  

Tento ukazatel pracuje jen s těmi nejlikvidnějšími poloţkami z rozvahy. Vyjadřuje poměr 

mezi pohotovými peněţními prostředky a krátkodobými závazky. Podle struktury rozvahy  

lze pohotovými prostředky chápat peníze, ceniny, účty v bankách a krátkodobý finanční 

majetek. Minimální hodnota okamţité likvidity je 0,2, tzn., ţe firma by měla mít takové 

mnoţství pohotových peněţních prostředkŧ, aby byla schopna zaplatit ihned své krátkodobé 

závazky alespoň z jedné pětiny. Pro okamţitou likviditu je v americké literatuře uváděna 

doporučovaná hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1. Pro české podmínky je dolní mez sníţena  

na hodnotu 0,6 a podle metodiky Ministerstva prŧmyslu a obchodu dokonce na kritickou 

hodnotu 0,2, viz Rŧčková (2010). 
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2.2.4.1.3 Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluţenost vyjadřuje skutečnost, ţe firma pouţívá k financování svých aktiv 

cizí zdroje, tedy dluh. Zadluţenost není pouze negativní charakteristikou společnosti. Její rŧst 

mŧţe přispět k celkové rentabilitě a tím k vyšší trţní hodnotě dané firmy, ale současně 

zvyšuje riziko finanční nestability.  

 

Základním problémem finančního řízení podniku je kromě stanovení celkové výše 

potřebného kapitálu také volba správné struktury zdrojŧ financování podnikových činností.  

Podstatou analýzy zadluţenosti je hledání optimální finanční struktury, tedy nejlepšího vztahu 

mezi vlastním a cizím kapitálem. Kapitálová struktura má zásadní význam pro úspěšný rozvoj 

podniku a také podmiňuje jeho zdravý finanční vývoj. K hodnocení finanční struktury firmy 

se vyuţívá celá řada ukazatelŧ zadluţenosti, které jsou odvozeny zejména z údajŧ v rozvaze. 

 

Celková zadluţenost (Debt Ratio, ukazatel věřitelského rizika) 

Tento ukazatel se vypočte jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivŧm,  

coţ je vyjádřeno ve vzorci 9. Čím je vyšší hodnota celkové zadluţenosti, tím vyšší je riziko 

věřitelŧ. Je však nutné posuzovat ukazatel celkové zadluţenosti v souvislosti s celkovou 

výnosností firmy a také v souvislosti se strukturou cizího kapitálu. Význam má tento ukazatel 

především pro dlouhodobé věřitele. 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

Tento ukazatel, viz vzorec 10, udává, do jaké míry je firma schopna krýt svŧj majetek 

vlastními zdroji. Dále informuje o dlouhodobé finanční stabilitě a samostatnosti dané firmy  

a také o skladbě kapitálu. Je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluţenosti, jejich součet  

by měl být roven 1. Zvyšování hodnoty tohoto ukazatele souvisí s upevňováním finanční 

stability podniku. Na druhou stranu neúměrně vysoký podíl vlastního kapitálu na aktivech 

mŧţe vést k poklesu výnosnosti vloţených prostředkŧ.  

 

Stupeň krytí stálých aktiv  

Tento ukazatel poměřuje dlouhodobý kapitál ke stálým aktivŧm, coţ je vyjádřeno  

ve vzorci 11. Stálá aktiva firmy by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Čím je hodnota 

ukazatele vyšší, tím lepší je finanční stabilita této firmy. Ukazatel stupeň krytí stálých aktiv  
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by měl dosahovat minimálně hodnoty 100%, viz Dluhošová (2006). To znamená,  

ţe všechna stálá aktiva by měla být financována dlouhodobým kapitálem.  

 

Úrokové krytí (Interest Coverage) 

Pomocí tohoto ukazatele, viz vzorec 12, podnik zjišťuje, zda je pro něj dluhové 

zatíţení ještě únosné. Ukazatel úrokového krytí porovnává výsledek hospodaření před úroky  

a zdaněním s celkovým ročním úrokovým zatíţením. Informuje tak o tom, kolikrát je zisk 

vyšší neţ úroky. Za doporučenou hodnotu je v zahraničí povaţován trojnásobek nebo i více. 

Doporučovány jsou tyto hodnoty proto, ţe po zaplacení úrokŧ by měl ještě zŧstat dostatečný 

efekt pro akcionáře. Pokud není podnik schopen platit úroky ze zisku, mŧţe to být znak 

blíţícího se úpadku. 

 

2.2.4.1.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku vyuţívat investované finanční prostředky  

a také vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v rŧzných formách aktiv a pasiv. Umoţňují 

posoudit, jak daný podnik hospodaří se svými aktivy a s jejich sloţkami, dále jaký vliv má 

toto hospodaření na rentabilitu a likviditu. Existují dva typy ukazatelŧ aktivity, a to rychlost 

obratu (počet obrátek) a doba obratu. Ukazatele obratovosti vyjadřují, kolikrát se určitá 

poloţka nebo skupina poloţek majetku přemění do jiné poloţky za určité časové období. 

Ukazatele doby obratu udávají počet dnŧ, které jsou nutné k uskutečnění jedné obrátky 

zkoumané veličiny a vyjadřují také tzv. relativní vázanost kapitálu ve formě určité poloţky 

majetku. Při výpočtu těchto ukazatelŧ se vychází z obecných vzorcŧ rychlosti obratu a doby 

obratu, viz vzorce 13 a 14. 

 

Obrátka celkových aktiv (Total Assets Turnover Ratio) 

Ukazatel rychlosti obratu celkových aktiv, viz vzorec 15, měří intenzitu vyuţití 

celkového majetku a je především pouţíván pro mezipodnikové srovnávání. U tohoto 

ukazatele platí, ţe čím je jeho hodnota vyšší, tím efektivněji vyuţívá firma svŧj majetek. 

 

Doba obratu celkových aktiv 

Tento ukazatel, vyjádřený vzorcem 16, vypovídá o tom, za jak dlouho dojde k obratu 

celkových aktiv vzhledem k trţbám. Za pozitivní se povaţuje co nejkratší doba obratu.  
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Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 

Ukazatel doby obratu zásob neboli ukazatel intenzity vyuţití zásob, udává, jak dlouho 

je oběţný majetek vázán ve formě zásob. Tento vztah vyjadřuje vzorec 17. Za optimální  

lze povaţovat takovou hodnotu tohoto ukazatele, při níţ jsou náklady spojené s hospodařením 

zásob minimální. 

 

Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) 

Tento ukazatel, viz vzorec 18, vyjadřuje, za kolik dnŧ jsou pohledávky prŧměrně 

splaceny a vypovídá o strategii řízení pohledávek. Vhodné je dobu obratu pohledávek srovnat 

s běţnou platební podmínkou, na základě které firma fakturuje své zboţí. Je-li doba obratu 

pohledávek neustále delší neţ běţná doba splatnosti, je nutné prozkoumat platební kázeň 

odběratelŧ. Tento ukazatel je významný především z hlediska plánování peněţních tokŧ.  

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazkŧ, který je vyjádřen ve vzorci 19, udává počet dní,  

na které dodavatelé poskytli danému podniku obchodní úvěr. Vypovídá o tom, jak rychle  

je schopen podnik splácet své závazky. Tento ukazatel charakterizuje platební kázeň podniku 

vŧči jeho dodavatelŧm. 

 

Pravidlo solventnosti 

Toto pravidlo, viz vzorec 20, je splněno, jestliţe doba obratu pohledávek je kratší  

neţ doba obratu krátkodobých závazkŧ. V tom případě podnik dostává od svých odběratelŧ 

peněţní prostředky dříve, neţ platí svým dodavatelŧm a má tedy z čeho hradit své závazky. 

V opačné situaci dochází ke vzniku tzv. obchodního deficitu. Není-li tento deficit 

vykompenzován ziskovou marţí případně jinými finančními zdroji, pak se projeví 

bezprostředně poklesem peněţních tokŧ. 

 

2.2.4.1.5 Ukazatele zaměstnanců (Employee Ratios) 

Ukazatele patřící do této skupiny vyjadřují produktivitu a účinnost pracovní síly.  

Pro výpočet těchto ukazatelŧ je potřeba znát údaje ze mzdového účetnictví, a to zejména  

o prŧměrném počtu zaměstnancŧ a velikosti mezd. V publikaci Synek (2006) jsou uvedeny 

tyto ukazatele: čistý zisk na zaměstnance (viz vzorec 21), trţby na zaměstnance  

(viz vzorec 22) a prŧměrná odměna na zaměstnance (viz vzorec 23). 
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2.2.4.2 Souhrnné indexy hodnocení firmy 

Finančně-ekonomickou situaci firmy lze analyzovat pomocí značného mnoţství 

rozdílových a poměrových ukazatelŧ. Avšak nevýhodou tohoto přístupu je, ţe samy o sobě 

mají jednotlivé ukazatele omezenou vypovídací schopnost, protoţe charakterizují pouze 

určitý úsek činnosti podniku. Z tohoto dŧvodu vznikly soustavy ukazatelŧ, které vyjadřují 

souhrnnou charakteristiku celkové finančně-ekonomické situace a výkonnosti firmy pomocí 

jednoho čísla. Vypovídací schopnost těchto souhrnných indexŧ hodnocení je však niţší,  

slouţí zejména jako orientační podklad pro další hodnocení. Jsou vhodné jen pro rychlé 

srovnání firem. Rostoucí počet ukazatelŧ umoţňuje detailnější zobrazení  

finančně-ekonomické situace podniku, ale zároveň příliš velký počet ukazatelŧ ztěţuje 

orientaci a především výsledné hodnocení daného podniku. (Sedláček, 2011; Rŧčková, 2010) 

 

Tyto soustavy ukazatelŧ je moţné zpravidla rozdělit do dvou skupin. První skupina 

představuje soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelŧ. Typickým příkladem  

této skupiny jsou pyramidové soustavy, jejichţ podstatou je rozklad ukazatele představujícího 

vrchol pyramidy. Druhou skupinu tvoří soustavy účelově vybraných ukazatelŧ, které slouţí 

k hodnocení finanční situace a předpovědi budoucího vývoje podniku na základě jednočíselné 

charakteristiky. Do této skupiny patří bonitní modely (Kralickŧv Quicktest, modifikovaný 

Quicktest, Tamariho model, soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy) a bankrotní 

modely (Altmanovo Z-skóre, model IN – Index dŧvěryhodnosti, Tafflerŧv model). (Sedláček, 

2011; Rŧčková, 2010) 

 

2.2.4.2.1 Pyramidové soustavy ukazatelů 

Tyto soustavy ukazatelŧ rozkládají vrcholový ukazatel pomocí aditivní  

nebo multiplikativní metody. Cílem pyramidových soustav je popsání vzájemné závislosti 

jednotlivých ukazatelŧ a analyzování sloţitých vnitřních vazeb v rámci pyramidy.  

Nevýhodou těchto soustav je jejich pracná modifikace při zavedení nového ukazatele  

nebo ukazatelŧ. Na druhou stranu výhoda pyramidových soustav spočívá v kauzálních 

vazbách mezi ukazateli. Nejčastěji pouţívaným pyramidovým rozkladem je Du Pont rozklad,  

který se zabývá rozkladem rentability vlastního kapitálu. (Kalouda, 2011; Rŧčková, 2010) 
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Du Pont rozklad 

Jedná se o pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu, který je zaměřen  

na vymezení jednotlivých poloţek vstupujících do tohoto ukazatele. Rozklad rentability 

vlastního kapitálu, viz vzorec 24, ukazuje, kam je potřeba zaměřit úsilí o zvyšování rentability 

podniku. Zlepšení je moţné dosáhnout nejen zvýšením rentability trţeb, ale také zrychlením 

obratu celkových aktiv, odváţnějším vyuţitím cizího kapitálu a změnou struktury finančních 

zdrojŧ. Podobným zpŧsobem lze pracovat s rozkladem rentability celkového kapitálu,  

viz vzorec 25, který je jiţ obsaţen v Du Pont rozkladu. Následující obrázek představuje 

schematické zobrazení tohoto rozkladu. (Sedláček, 2011) 

 

Obrázek 2.6: Du Pont diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: LEDNICKÝ, Václav. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006. s. 92. ISBN 

80-7329-131-2. 

 

Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marţi. Jednotlivé nákladové poloţky  

jsou odspodu sečítány a odečtením těchto nákladŧ od výnosŧ (trţeb) se získá čistý zisk 

(EAT). Rentabilita trţeb neboli zisková marţe, se vypočítá jako zisk dělený trţbami.  
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Pokud je rentabilita trţeb nízká nebo vykazuje klesající tendenci, je nutné se zaměřit  

na analýzu jednotlivých druhŧ nákladŧ. Pravá strana Du Pont diagramu pracuje 

s rozvahovými poloţkami a vyčísluje rŧzné druhy aktiv, které sčítá a ukazuje obrat celkových 

aktiv. (Sedláček, 2011) 

 

2.2.4.2.2 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Do kategorie těchto soustav, jak jiţ bylo zmíněno, patří bonitní a bankrotní modely. 

Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami modelŧ je ten, ţe bonitní modely hodnotí moţnost 

zhoršení finanční situace firmy a bankrotní modely hodnotí moţnost úpadku. (Dluhošová, 

2006) 

 

„Obě skupiny modelů vycházejí ze stejného předpokladu, že v podniku několik let  

před bankrotem dochází k jistým odlišnostem ve vývoji, charakteristickým právě pro podniky 

ohrožené úpadkem. Mají mnoho společného i v tom, že obě přiřazují podniku určitý koeficient 

hodnocení.“
7
 

 

Blíţe se budu v diplomové práci zabývat Kralickovým rychlým testem a indexem 

IN05. V této kapitole bude uveden také ukazatel EVA, který lze povaţovat za pŧvodní 

hodnotový ukazatel. Při popisu těchto modelŧ se vychází z publikací Sedláček (2011), 

Kislingerová a Hnilica (2008), Scholleová (2008). Vzorce pro výpočet jednotlivých modelŧ 

jsou převzaty z publikací Sedláček (2011), Kislingerová a Hnilica (2008) a jsou uvedeny 

v příloze 1. 

 

Kralickův rychlý test (Quick test) 

Kralickŧv rychlý test se zabývá finanční stabilitou a také výnosovou situací podniku. 

Vychází ze čtyř ukazatelŧ, z nichţ kaţdý je moţné zařadit do jedné ze základních oblastí 

analýzy (tj. rentability, stability, likvidity a výsledku hospodaření). Ukazatele,  

se kterými pracuje tento model, jsou kvóta vlastního kapitálu (koeficient samofinancování), 

doba splácení dluhu z cash flow, cash flow v procentech trţeb a rentabilita celkového kapitálu 

(ROA). Výhodou Kralickova rychlého testu je zejména jeho rychlost, jednoduchost a dobrá 

vypovídací schopnost. 

                                                
7  MRKVIČKA, Josef a Pavel KOLÁŘ. Finanční analýza. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2006. s. 145. 

ISBN 80-7357-219-2. 
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Kvóta vlastního kapitálu, vyjádřená ve vzorci 26, vypovídá o kapitálové síle podniku  

a charakterizuje také jeho dlouhodobou finanční stabilitu a samostatnost. Udává, do jaké míry 

je tento podnik schopen pokrýt své potřeby vlastními zdroji. 

 

Doba splácení dluhu z cash flow, viz vzorec 27, vyjadřuje, za jak dlouhou dobu  

je firma schopna uhradit své závazky. Bilanční cash flow, které je potřeba pro výpočet  

doby splácení dluhu z CF, lze zjistit z výkazu zisku a ztráty pomocí vzorce 28. 

 

Spolu s kvótou vlastního kapitálu charakterizuje doba splácení dluhu z cash flow 

finanční stabilitu zkoumaného podniku. Výnosovou situaci sledovaného podniku analyzují 

cash flow v procentech trţeb a rentabilita celkového kapitálu, viz vzorce 29 a 30. 

 

Bonita firmy se stanoví tak, ţe kaţdý ukazatel se nejdříve oklasifikuje na základě 

dosaţených hodnot podle tabulky 2.5. Pak se určí výsledná známka pomocí jednoduchého 

aritmetického prŧměru známek získaných za jednotlivé ukazatele. Vhodné je také vypočítat 

prŧměrnou známku odděleně pro finanční stabilitu a výnosovou situaci podniku. Systém 

bodového hodnocení mŧţeme vyčíst z následující tabulky. 

 

Tabulka 2.5: Kralickŧv test – stupnice hodnocení ukazatelŧ 

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 

Zdroj: KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2008. s. 77. ISBN 978-80-7179-713-5. 

 

Index IN05 

IN indexy vycházejí z významných bankrotních modelŧ. Konkrétně index IN05 byl 

vytvořen s ohledem na české podmínky a bere také v úvahu hledisko vlastníka. Podle testŧ  

na datech prŧmyslových firem z roku 2004 je tento index aktualizací indexu IN01. K výpočtu 

tohoto indexu lze pouţít vzorec 31. Stav zkoumané firmy se následně zjistí pomocí tabulky 

2.6 na základě vypočtené hodnoty indexu IN05. 



37 

 

Tabulka 2.6: Hranice pro předvídání finanční situace 

IN05 > 1,6 mŧţeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9<IN05 ≤ 1,6 "šedá zóna" nevyhraněných výsledkŧ 

IN05 ≤ 0,9 firma je ohroţena váţnými finančními problémy 

Zdroj: SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer 

Press, 2011. s. 112. ISBN 978-80-251-3386-6. 

 

Při výpočtu tohoto indexu je problémem, kdyţ je podnik zadluţený velmi málo  

nebo vŧbec. V tomto případě se při propočtu indexu IN05 vyuţívá pro ukazatel EBIT/úrokové 

krytí hodnota ve výši 9. 

 

Výhodou indexu IN05 je především jednoduchost a odstranění subjektivity při výběru 

jednotlivých ukazatelŧ a jejich významnosti. Nevýhodou tohoto modelu je však ztráta 

informací o příčinách podnikových problémŧ a tím také o moţnostech jejich odstranění. 

Nicméně index IN05 je snadno pouţitelný pro rychlé zjištění finančního zdraví.  

 

Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Jedná se o ekonomický ukazatel, který podává celkový pohled na ekonomickou 

výkonnost firmy a zobrazuje vztah mezi ziskem a náklady na kapitál. Aby mělo podnikání 

ekonomický smysl, musí být provozní zisk po zdanění vyšší nebo alespoň stejně velký  

jako náklady na kapitál. (Landa; Polák, 2008)  

 

Hlavní předností tohoto ukazatele je, ţe poskytuje managementu reálnější informace  

o výkonnosti podniku a zároveň jej motivuje k rozhodování vedoucí k rŧstu trţní hodnoty 

daného podniku. Je-li hodnota tohoto ukazatele vyšší neţ nula, pak firma vytváří přidanou 

hodnotu a lze hovořit o úspěšnosti dané firmy. Naopak záporná hodnota ukazatele EVA 

představuje pokles bohatství akcionářŧ. (Sedláček, 2011)  

 

Výpočet tohoto ukazatele vychází z metodiky Ministerstva prŧmyslu a obchodu.  

Pro výpočet ukazatele EVA bude uţíván vzorec 32. Výpočet alternativního nákladu  

na vlastní kapitál vyjadřuje vzorec 33. 
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKŮ VYBRANÝCH PRO 

SROVNÁNÍ 
 

V rámci této kapitoly je charakterizována hlavní společnost SLEZSKÉ STAVBY 

OPAVA s.r.o. a tři další firmy, které byly vybrány ke srovnání s touto společností. Firma 

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. bude v rámci celé diplomové práce povaţována  

za základní. Výsledky zjištěné mezipodnikovým srovnáváním budou vztahovány výhradně 

k tomuto podniku a budou slouţit ke zhodnocení jeho finanční situace. 

 

3.1 Charakteristika společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA 

s.r.o. 

Předmětem této diplomové práce je společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Sídlo této firmy se nachází v Opavě a její základní kapitál je ve výši 1 000 000,- Kč. 

Prŧměrný počet zaměstnancŧ této společnosti se pohybuje kolem 80. Hlavním předmětem 

podnikání je provádění staveb včetně jejich změn, udrţovacích prací na nich a jejich 

odstraňování. Jako generální dodavatel je společnost schopna zajistit komplexní realizaci 

stavebního díla.  

 

Společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. byla zaloţena 30. července 1993  

jako dceřiná společnost ostravské stavební firmy UNIPS a.s. Hlavním úkolem firmy 

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. bylo zajistit v rámci akciové společnosti realizaci 

stavebních zakázek zejména v okresech Opava a Bruntál. Jako dceřiná společnost fungovala 

firma aţ do roku 1999, od této doby jiţ pŧsobí na trhu zcela samostatně. 

 

Cílem společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. je zajistit svým zákazníkŧm 

komplexní sortiment sluţeb. Činnost firmy je zaměřena na prŧmyslovou,  

bytovou a občanskou výstavbu, včetně rekonstrukcí objektŧ a zateplování budov.  

Pro svoji činnost má k dispozici zkušený tým kvalifikovaných pracovníkŧ rŧzných profesí  

a nezbytné moderní technické vybavení. 

 

Od svého zaloţení věnuje firma SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. zvláštní 

pozornost sledování a dodrţování kvality své práce. Vidí v tom totiţ moţnost, jak uspět  
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na trhu a stále získávat nové zákazníky. Při provádění svých zakázek klade také velký dŧraz 

na bezpečnost práce a ochranu ţivotního prostředí. O tom svědčí zavedení integrovaného 

systému managementu. Společnost má tedy certifikován systém managementu kvality,  

systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální management. Hlavním 

cílem zavedeného a udrţovaného integrovaného systému managementu je zaručit zákazníkŧm 

vysokou kvalitu a také uţitnou hodnotu stavby při maximální efektivnosti, bezpečnosti práce 

a ochraně ţivotního prostředí. 

 

3.2 Charakteristika společnosti Ostravské stavby a.s. 

Stavební firma Ostravské stavby a.s. byla zaloţena v roce 1996 a její sídlo je v části 

Ostravy, Moravská Ostrava - Přívoz. Základní kapitál této společnosti je 1 000 000,- Kč  

a prŧměrný počet zaměstnancŧ se pohybuje v rozmezí 90 aţ 100. Firma se zabývá bytovou 

výstavbou, stavbou rodinných domkŧ, rekonstrukcemi, zateplováním a revitalizací fasád  

a sídlištních celkŧ, rekonstrukcí sportovních i školních hřišť, pěších a silničních komunikací 

atd. Stavební díla realizuje společnost formou generálního dodavatele i poddodavatelskou 

formou. 

 

Vedoucí pracovníci a zaměstnanci společnosti Ostravské stavby a.s. jsou zkušení 

odborníci v oblasti stavebnictví. Pro realizaci staveb pouţívá společnost ve velké míře vlastní 

technické vybavení a strojový park. 

 

Firma Ostravské stavby a.s. má zavedený integrovaný systém řízení a je tedy drţitelem 

certifikátu jakosti ISO 9001, ţivotního prostředí ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci OHSAS 18001.  

 

3.3 Charakteristika společnosti Stavos Stavba a.s. 

Tato společnost vznikla v roce 1991 privatizací státního podniku Stavos Stavba  

a její sídlo je v Ostravě - Zábřehu. Základní kapitál společnosti Stavos Stavba a.s. je ve výši 

1 050 000,- Kč a prŧměrný počet zaměstnancŧ se pohybuje v rozmezí 108 aţ 117. Tato firma 

se specializuje na rekonstrukce a novostavby v oblasti občanské výstavby, sanace,  

statické zajištění a zateplení panelových domŧ, bytovou a technickou výstavbu. Jedná  

se o generálního dodavatele staveb jak pro veřejné, tak pro soukromé investory. 
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Společnost Stavos Stavba a.s. se řídí tím, ţe její nejlepší prezentací je špičková kvalita 

odvedeného díla a maximální spokojenost zákazníka. K naplnění tohoto cíle je zapotřebí 

osobní odpovědnost kaţdého zainteresovaného pracovníka a také oboustranná výhodnost 

vztahŧ jak s dodavateli, tak s odběrateli. 

 

Souběţně s realizací stavebních děl věnuje firma maximální pozornost kvalitě 

prováděné práce a systému řízení. Činnost společnosti se také řídí zásadami 

environmentálního managementu a politiky bezpečnosti. 

 

3.4 Charakteristika společnosti KVAZAR akciová společnost 

Akciová společnost KVAZAR sídlí v Ostravě - Kunčičkách a byla zaloţena v roce 

1990. Její základní kapitál činí 4 800 000,- Kč a počet zaměstnancŧ se v prŧměru pohybuje 

kolem 55. Hlavní činností této společnosti je realizace stavebních prací v oblasti výstavby, 

inţenýrských sítí, oprav a rekonstrukcí rodinných i bytových domŧ, prŧmyslových staveb 

a staveb na vodních tocích. 

 

Zákazníci firmy mohou vyuţít také středisko dopravy pro přepravu materiálu, 

pŧjčovnu ručního nářadí a malé mechanizace a stavební bazar pro prodej i nákup stavebních 

materiálŧ. 

 

KVAZAR akciová společnost klade velký dŧraz na kvalitu prováděných prací  

a pro její zajištění zavedla systém řízení jakosti podle normy ISO 9001. Vedena snahou  

o zachování kvality ţivotního prostředí při realizaci staveb zavedla společnost také systém 

environmentálního managementu dle normy ISO 14001. Funkčnost obou systémŧ dokládají 

pravidelné kontrolní audity prováděné nezávislou auditorskou firmou. 
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4 APLIKACE VYBRANÝCH NÁSTROJŮ 

MEZIPODNIKOVÉHO SROVNÁNÍ NA KONKRÉTNÍ 

PODNIKY 
 

Tato kapitola je zaměřena na mezipodnikové srovnání konkrétních podnikŧ na základě 

finanční analýzy. Jak jiţ bylo zmíněno v teoretické části, analýza představuje čtvrtou  

etapu benchmarkingu. V úvodu této kapitoly jsou proto také uvedeny a rozebrány etapy,  

které analýze předcházely. 

 

4.1 Rozhodnutí, co podrobit metodě benchmarkingu 

Benchmarking bude v rámci této diplomové práce zaměřen na porovnání finanční 

výkonnosti vybraných společností. Výsledky zjištěné mezipodnikovým srovnáváním budou 

vztahovány výhradně ke společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. a budou slouţit 

ke zhodnocení její finanční situace. 

 

4.2 Určení partnerů pro benchmarking 

Pro mezipodnikové srovnávání byli hledáni partneři, jejichţ činnost  

je zaměřena na prŧmyslovou, bytovou a občanskou výstavbu, včetně rekonstrukcí objektŧ  

a zateplování budov. Dŧleţitým hlediskem byl také počet zaměstnancŧ a výše obratu.  

Za vhodné partnery pro benchmarking lze povaţovat tyto společnosti: Ostravské stavby a.s., 

Stavos Stavba a.s. a KVAZAR akciová společnost. Charakteristika jednotlivých firem  

je uvedena v kapitole číslo 3. 

 

4.3 Shromáţdění informací 

Pro potřeby benchmarkingu byly shromáţděny kvantitativní a finanční informace 

v podobě účetních výkazŧ (rozvahy, výkazu zisku a ztráty) za období 2007 – 2010. Tyto údaje 

byly pro jednotlivé firmy získány zejména z Obchodního rejstříku. Účetní výkazy vybraných 

podnikŧ jsou obsaţeny v příloze 2. 
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4.4 Analýza 

Jedná se o nejdŧleţitější část celé diplomové práce, která představuje hlavní podklad 

pro interpretaci výsledkŧ benchmarkingu. V této části jsou vypočtené ukazatele vybraných 

společností nejdříve zobrazeny prostřednictvím grafu, poté jsou slovně zhodnoceny 

pro jednotlivé společnosti a následně porovnány, a to zejména vzhledem k firmě SLEZSKÉ 

STAVBY OPAVA s.r.o. Postup výpočtŧ jednotlivých ukazatelŧ je obsaţen v příloze 3  

a přehled vypočtených ukazatelŧ vybraných firem je uveden v příloze 4. Názvy společností, 

obsaţené v jednotlivých tabulkách a v legendách grafŧ, jsou pro větší přehlednost upraveny,  

a to následujícím zpŧsobem: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. = SSO, Ostravské stavby 

a.s. = Ostravské stavby, Stavos Stavba a.s. = Stavos stavba, KVAZAR akciová  

společnost = Kvazar. 

 

4.4.1 Ukazatele rentability 

Pro ukazatele rentability je doporučován rostoucí trend. 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

Tento ukazatel vyjadřuje, jak společnost zhodnotila svŧj majetek.  

 

Graf 4.1: Rentabilita celkového kapitálu (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Rozbor rentability celkového kapitálu za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.1 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Tento ukazatel má ve sledovaném období klesající trend. Nejvyšší hodnoty dosahuje 

rentabilita celkového kapitálu v roce 2007, kdy na 1 Kč vloţených aktiv připadá 0,14 Kč 

zisku. V následujícím roce dochází k propadu rentability na 7,01 % v dŧsledku sníţení zisku,  

a to o dvojnásobek oproti roku 2007. Pokles rentability v roce 2009 na 6,06 % je vyvolán 

sníţením zisku. Vlivem současného sníţení celkových aktiv, přibliţně o dvojnásobek  

oproti předcházejícímu roku, není tento pokles tak výrazný. K mírnému propadu rentability  

v roce 2010 dochází, i přes zvýšení zisku, z dŧvodu nárŧstu celkových aktiv. Na 1 Kč 

vloţeného celkového kapitálu připadá v tomto roce 0,057 Kč zisku.  

2. Ostravské stavby a.s. 

V letech 2007 aţ 2009 se vyznačuje firma relativně vysokou rentabilitou s rostoucím 

trendem, avšak v roce 2010 dochází k rapidnímu propadu. Na 1 Kč vloţených aktiv připadá 

v roce 2007 0,15 Kč zisku, v roce 2008 0,16 Kč a v roce 2009 0,36 Kč. Tento rostoucí trend  

je charakterizován rŧstem zisku při stabilním zvyšování celkových aktiv. Značný nárŧst 

ukazatele v roce 2009 je vyvolán zvýšením zisku o trojnásobek oproti roku 2008. Propad 

rentability celkového kapitálu v roce 2010 na -3,72 % je zpŧsoben značným poklesem zisku. 

V tomto roce dosahuje společnost ztrátu ve výši 2 022 tis. Kč. 

3. Stavos Stavba a.s. 

Hodnota rentability celkového kapitálu u této společnosti nepřesahuje ve sledovaném 

období 10 % a je u ní moţné pozorovat klesající trend. V roce 2007 připadá na 1 Kč 

vloţených aktiv 0,098 Kč zisku. Pokles rentability v následujícím roce na 3,09 % je zpŧsoben 

jak sníţením zisku o 1,5 násobek, tak současně nárŧstem celkových aktiv o více  

neţ dvojnásobek oproti roku 2007. V roce 2009 klesá rentabilita na 2,11 % z dŧvodu poklesu 

zisku. K mírnému nárŧstu rentability dochází v roce 2010 i přesto, ţe se zisk sníţil. Zároveň 

však značně poklesla celková aktiva, a to o 1,7 násobek oproti roku 2009. Na 1 Kč vloţených 

aktiv připadá v roce 2010 0,029 Kč zisku. 

4. KVAZAR akciová společnost 

Tato společnost vykazuje v roce 2007 a 2008 vysokou rentabilitu celkového kapitálu, 

ovšem v letech 2009 a 2010 dochází k jejímu značnému poklesu. V roce 2007 připadá 

na 1 Kč vloţených aktiv 0,36 Kč zisku a v roce 2008 0,32 Kč. Propad rentability na 2,68 %  

je v roce 2009 zpŧsoben rapidním sníţením zisku o více jak desetinásobek oproti roku 2008. 

V následujícím roce dochází k mírnému nárŧstu rentability na 6,83 % v dŧsledku zvýšení 

zisku. Ve sledovaném období udrţovala společnost mírný rŧst celkových aktiv. 
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Srovnání 

Firma Ostravské stavby s.r.o. se v letech 2007 aţ 2009 vyznačuje rostoucím trendem  

a také relativně vysokou hodnotou rentability celkového kapitálu. Avšak v roce 2010 

vykazuje tato společnost ztrátu a dochází tak ke značnému propadu rentability. Firma Stavos 

Stavba s.r.o. dosahuje, oproti ostatním společnostem, nízké úrovně rentability celkového 

kapitálu. KVAZAR akciová společnost se v roce 2007 a 2008 vyznačuje vysokou rentabilitou 

celkového kapitálu, ale v letech 2009 a 2010 dochází k jejímu značnému poklesu. Společnost 

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. vykazuje prŧměrnou úroveň rentability vlastního kapitálu 

a klesající trend. Menší hodnota a klesající trend je zpŧsoben protichŧdným vývojem 

celkových aktiv a zisku.  Celková aktiva ve sledovaném období rostou a zároveň se sniţuje 

zisk. Firma SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. by měla buď sníţit celková aktiva  

při současném klesajícím zisku, nebo zvýšit zisk při rŧstu celkových aktiv. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Tento ukazatel vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojŧ. Hodnota rentability 

vlastního kapitálu by měla být vyšší neţ výnosnost cenných papírŧ garantovaných státem. 

Jestliţe je hodnota ukazatele dlouhodobě niţší neţ bezriziková úroková sazba,  

bude se investor snaţit investovat svŧj kapitál jinde, výnosnějším zpŧsobem. V roce 2007 

byla bezriziková úroková sazba ve výši 4,28 %, v roce 2008 4,55 %, v roce 2009 4,67 %  

a v roce 2010 3,71 %. 

 

Graf 4.2: Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Rozbor rentability vlastního kapitálu za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.2 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Ve sledovaném období dosahuje rentabilita vlastního kapitálu vyšších hodnot  

neţ bezriziková sazba, pravidlo je tedy dodrţeno. Vývoj ukazatele má v letech 2007  

aţ 2009 klesající charakter. Tento trend je zpŧsoben poklesem čistého zisku a současným 

nárŧstem vlastního kapitálu. Na 1 Kč vlastního kapitálu připadá v roce 2007 0,32 Kč čistého 

zisku, v roce 2008 0,13 Kč a v roce 2009 0,071 Kč. K mírnému nárŧstu na 7,95 % dochází 

v roce 2010 v dŧsledku zvýšení čistého zisku. 

2. Ostravské stavby a.s. 

Rentabilita vlastního kapitálu se v roce 2007 a 2008 pohybuje okolo 20 %, čistý zisk  

a vlastní kapitál rostou v tomto období stejným tempem. V následujícím roce dochází 

k nárŧstu rentability na 41,51 % vlivem zvýšení čistého zisku, a to o trojnásobek oproti roku 

2008. Hodnota ukazatele je v těchto letech vyšší neţ bezriziková sazba. Rapidní pokles 

rentability vlastního kapitálu v roce 2010 je zpŧsoben propadem zisku, a to aţ do záporných 

hodnot. V tomto roce jiţ podmínka splněna není. 

3. Stavos Stavba a.s. 

U této společnosti je ukazatel rentability vlastního kapitálu, oproti ostatním firmám, 

viditelně niţší. To je zpŧsobeno výší vlastního kapitálu, která neodpovídá výši čistého zisku. 

Na 1 Kč vlastního kapitálu připadá v roce 2007 0,12 Kč čistého zisku a v roce 2008 0,07 Kč. 

Podmínka je v roce 2007 a 2008 splněna, rentabilita je tedy vyšší neţ bezriziková sazba. 

V roce 2009 a  2010 se rentabilita pohybuje pouze okolo 1 %. Dŧvodem tohoto poklesu  

je značné sníţení čistého zisku. V těchto letech je hodnota ukazatele niţší neţ bezriziková 

sazba. 

4. KVAZAR akciová společnost 

Rentabilita vlastního kapitálu je aţ na rok 2009 vyšší neţ bezriziková sazba. V roce 

2007 a 2008 se pohybuje hodnota ukazatele okolo 40 %. K značnému poklesu rentability 

na 3,35 % dochází v roce 2009 vlivem sníţení čistého zisku, a to o jedenáctinásobek  

oproti roku předcházejícímu. Nárŧst ukazatele v roce 2010 je zpŧsoben zvýšením čistého 

zisku. Na 1 Kč vlastního kapitálu připadá v tomto roce 0,44 Kč zisku. 

Srovnání 

Firmy SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., Ostravské stavby a.s. a KVAZAR akciová 

společnost budou pro investory zajímavé. Společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

dosahuje oproti firmám Ostravské stavby a.s. a KVAZAR akciová společnost niţší hodnotu 

rentability vlastního kapitálu především z dŧvodu vysokého vlastního kapitálu. Jako jediná 
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však splňuje firma SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. podmínku, ţe rentabilita musí být 

vyšší neţ výnosnost cenných papírŧ garantovaných státem, ve všech letech. Stavos Stavba a.s.  

nebude zřejmě vyhledávanou firmou pro investory, protoţe zhodnocení vlastního kapitálu je 

poměrně nízké. V roce 2009 a 2010 je u této společnosti rentabilita vlastního kapitálu 

dokonce niţší neţ bezriziková sazba. 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

Tento ukazatel vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv firmy financovaných vlastním  

i cizím dlouhodobým kapitálem. 

 

Graf 4.3: Rentabilita dlouhodobých zdrojŧ (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozbor rentability dlouhodobých zdrojů za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.3 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Tento ukazatel má v letech 2007 aţ 2009 klesající charakter, který je zpŧsoben 

sniţováním zisku při současném zvyšování dlouhodobého kapitálu. V roce 2007 připadá  

na 1 Kč dlouhodobých zdrojŧ 0,4 Kč zisku, v roce 2008 0,18 Kč a v roce 2009 0,08 Kč. 

K mírnému nárŧstu rentability v roce 2010 na 9,28 % dochází v dŧsledku zvýšení zisku.  

2. Ostravské stavby a.s. 

Ve sledovaném období má rentabilita kolísavý charakter. Na 1 Kč dlouhodobých 

zdrojŧ připadá v roce 2007 0,26 Kč zisku. Přestoţe se zisk v následujícím roce zvyšuje, 

dochází k mírnému poklesu rentability na 21,12 %. Toto sníţení je zpŧsobeno nárŧstem 
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dlouhodobých zdrojŧ, a to o 1,6 násobek oproti roku 2007. Ukazatel v roce 2009 značně 

vzrostl v dŧsledku více neţ trojnásobného nárŧstu zisku oproti předcházejícímu roku. V roce 

2010 rentabilita rapidně klesá z dŧvodu ztráty, kterou společnost v tomto roce vykazuje. 

3. Stavos Stavba a.s. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojŧ má ve zkoumaném období klesající charakter. Tento 

trend je zapříčiněn poklesem zisku v jednotlivých letech. Nejvyšší hodnoty dosahuje ukazatel 

v roce 2007, a to 16,2 %. Hodnota rentability je v letech 2008 aţ 2010 niţší neţ 10 %.  

Na 1 Kč dlouhodobých zdrojŧ připadá v roce 2008 0,091 Kč zisku, v roce 2009 0,056 Kč  

a v roce 2010 0,036 Kč. 

4. KVAZAR akciová společnost 

Tato firma se vyznačuje v roce 2007 a 2008 poměrně vysokou úrovní rentability. 

V roce 2007 je hodnota rentability dlouhodobých zdrojŧ 57,87 %. K poklesu ukazatele v roce 

2008 na 49,06 % dochází i přesto, ţe zisk oproti předcházejícímu roku mírně vzrostl. Zároveň 

se však značně zvýšily dlouhodobé zdroje, a to 1,4krát. Propad rentability v roce 2009  

je zpŧsoben rapidním sníţením zisku, téměř 11krát oproti roku 2008. V tomto roce připadá  

na 1 Kč dlouhodobého kapitálu 0,044 Kč zisku. V roce 2010 dochází k rŧstu ukazatele  

na hodnotu 10,08 %. 

Srovnání 

Vysokou míru zhodnocení majetku financovaného dlouhodobým kapitálem dosahuje 

KVAZAR akciová společnost, a to v roce 2007 a 2008. V letech 2009 a 2010 je hodnota 

ukazatele rentability dlouhodobých zdrojŧ u této společnosti podstatně niţší. Společnost 

Ostravské stavby a.s. se vyznačuje také poměrně vysokou úrovní rentability dlouhodobých 

zdrojŧ, avšak v roce 2010 se dostává tento ukazatel do záporných hodnot z dŧvodu ztráty, 

kterou v tomto roce společnost vykazuje. Také společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA 

s.r.o. se nenachází ve špatné pozici a ve sledovaném období dosahuje prŧměrných hodnot 

ukazatel rentability dlouhodobých zdrojŧ. Nízkou úroveň rentability dlouhodobých zdrojŧ 

vykazuje společnost Stavos Stavba a.s. 

 

Rentabilita trţeb a rentabilita nákladů 

Rentabilita nákladŧ bývá povaţována za doplňkový ukazatel k rentabilitě trţeb. 

Z tohoto dŧvodu bude dále rozebrán pouze ukazatel rentability trţeb a ukazatel rentability 

nákladŧ bude vyjádřen jen graficky. Rentabilita trţeb udává, kolik zisku je společnost 

schopna vytvořit z jedné koruny trţeb. 
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Graf 4.4: Rentabilita trţeb (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.5: Rentabilita nákladŧ (v %) 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozbor rentability tržeb za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.4 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Ve sledovaném období nedosahuje rentabilita trţeb u této společnosti zvlášť 

výjimečných hodnot. Z 1 Kč trţeb je firma schopna v roce 2007 vyprodukovat 0,066 Kč 

čistého zisku. V letech 2008 aţ 2010 se hodnota ukazatele pohybuje pouze okolo 3 %. Čistý 

zisk společnosti je vhledem k trţbám poměrně nízký. Tato úroveň rentability trţeb naznačuje 

ne příliš vhodné vedení firmy. 
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2. Ostravské stavby a.s. 

Společnost je v roce 2007 schopna z 1 Kč trţeb vytvořit 0,05 Kč čistého zisku  

a v roce 2008 0,058 Kč. V následujícím roce dochází k výraznému nárŧstu hodnoty tohoto 

ukazatele na 15,08 % a společnost se vyznačuje relativně dobrou úrovní rentability. Avšak 

v roce 2010 rentabilita trţeb rapidně klesá a dostává se v dŧsledku ztráty do záporných 

hodnot. Tuto společnost lze tedy povaţovat za spíše špatně vedenou. 

3. Stavos Stavba a.s. 

Ukazatel rentability trţeb se u této firmy nevyvíjí vŧbec příznivě. Z kaţdé 1 Kč trţeb 

dokáţe společnost v roce 2007 a 2008 vytvořit pouze 0,015 Kč čistého zisku. V roce 2009 

dochází k dalšímu poklesu ukazatele na pouhé 0,2 %. Hodnota rentability v následujícím roce 

je ve výši 0,29 %. Trţby této firmy jsou vysoké, avšak zisk je minimální. V rámci 1 Kč trţeb 

není společnost schopna vyprodukovat téměř ţádný zisk a lze ji označit jako velmi špatně 

vedenou. 

4. KVAZAR akciová společnost 

V roce 2007 a 2008 vykazuje tato společnost relativně dobrou úroveň rentability trţeb, 

hodnota ukazatele přesáhla 10 %. Avšak v následujícím roce dochází ke značnému sníţení 

rentability z dŧvodu poklesu čistého zisku, a to o jedenáctinásobek oproti roku 2008. Z kaţdé 

1 Kč trţeb byla firma schopna v roce 2009 vyprodukovat jen 0,013 Kč zisku. V roce 2010  

se hodnota tohoto ukazatele mírně zvýšila na 2,77 %.  

Srovnání 

Akciovou společnost KVAZAR je moţné povaţovat v roce 2007 a 2008 za dobře 

vedenou, protoţe v těchto letech dokázala vytvořit z trţeb alespoň 0,1 Kč čistého zisku,  

ale úroveň rentability v roce 2009 a 2010 naznačuje u této společnosti špatné vedení. 

Společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. a Ostravské stavby a.s. je moţné zařadit mezi 

spíše špatně vedené společnosti. Za velmi špatně vedenou lze povaţovat společnost Stavos 

Stavba a.s. V rámci tohoto oboru podnikání není dosahováno příliš velké tvorby čistého zisku 

z trţeb. 
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4.4.2 Ukazatele likvidity 

V této části je prostřednictvím ukazatelŧ běţné, pohotové a okamţité likvidity 

hodnocena platební schopnost firmy.  

 

Běţná likvidita 

Běţná likvidita vyjadřuje, kolikrát je společnost schopna uspokojit své krátkodobé 

věřitele, pokud by veškerý svŧj oběţný majetek přeměnila na peněţní prostředky.  

Za přiměřenou výši ukazatele běţné likvidity se povaţuje interval 1,5 – 2,5, viz teoretická 

část.  

 

Graf 4.6: Běţná likvidita 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozbor běžné likvidity za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.6 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Běţná likvidita této společnosti se v roce 2007 a 2008 nachází pod doporučenou 

hodnotou. V roce 2007 pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky 1,23krát, v roce 2008 

1,28krát. Nárŧst ukazatele v roce 2009 je zpŧsoben značným sníţením krátkodobých cizích 

zdrojŧ, a to téměř čtyřnásobně oproti předcházejícímu roku. Současně dochází k poklesu 

oběţných aktiv. Hodnota běţné likvidity je v roce 2009 ve výši 2,16 a v roce 2010 1,48. 

V těchto letech tedy splňuje společnost poţadovaný interval.  
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2. Ostravské stavby a.s. 

Tento ukazatel má ve sledovaném období rostoucí charakter. Oběţná aktiva pokrývají 

v roce 2007 krátkodobé závazky 1,08krát, coţ je pod poţadovanou hodnotou. V roce 2008 

se nachází běţná likvidita společnosti v doporučovaném intervalu a dosahuje výše 1,89. 

Společnost vykazuje v roce 2009 a 2010 příliš vysokou běţnou likviditu. Tento nepříznivý 

nárŧst ukazatele je zpŧsoben zvýšením oběţných aktiv a zároveň poklesem krátkodobých 

závazkŧ. 

3. Stavos Stavba a.s. 

Ukazatel běţné likvidity se v roce 2007 a 2010 vyskytuje v rámci poţadovaných 

hodnot. V roce 2008 pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky 1,16krát a v roce 2009 

1,14krát. Společnost v těchto letech nedosahuje doporučených hodnot a není tedy příliš 

likvidní. 

4. KVAZAR akciová společnost 

U této společnosti má běţná likvidita mírně rostoucí tendenci a kromě roku 2010  

je moţné říci, ţe splňuje poţadovaný interval. V roce 2007 pokrývají oběţná aktiva 

krátkodobé závazky 2,22krát, v roce 2008 2,54krát a v roce 2009 2,52krát. Z dŧvodu poklesu 

krátkodobých cizích zdrojŧ při stabilním rŧstu oběţných aktiv dochází v roce 2010 ke zvýšení 

ukazatele běţné likvidity, a to na hodnotu 3,14. 

Srovnání 

Nejlepší hodnotu běţné likvidity má v rámci doporučovaného intervalu akciová 

společnost KVAZAR, která splňuje tento interval aţ na rok 2010. Společnost SLEZSKÉ 

STAVBY OPAVA s.r.o. je v roce 2007 a 2008 málo likvidní, avšak v roce 2009 a 2010 

dosahuje tato společnost doporučenou výši běţné likvidity. Podobně jako je na tom  

také společnost Stavos Stavba a.s., která se vyznačuje nízkou úrovní běţné likvidity v roce 

2008 a 2009. Za likvidní lze tuto společnost povaţovat v letech 2007 a 2010. Společnost 

Ostravské stavby a.s. vykazuje zejména v roce 2009 a 2010 příliš vysokou běţnou likviditu, 

která je sice příznivá pro věřitele, ale dochází tak k vázanosti velkého objemu oběţných aktiv. 

 

Pohotová likvidita 

Hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,0 aţ 1,5, dle teoretické 

části. 
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Graf 4.7: Pohotová likvidita 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozbor pohotové likvidity za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.7 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Doporučený interval splňuje pohotová likvidita u této společnosti s výjimkou roku 

2009, kdy dochází k navýšení tohoto ukazatele nad poţadovanou hodnotu. Nejedná se však  

o rapidní výkyv, oběţná aktiva očištěná od zásob pokrývají v tomto roce krátkodobé závazky 

2,16krát. Při porovnání pohotové likvidity s běţnou, lze zjistit, ţe oba tyto ukazatele dosahují 

téměř stejné výše. To je zpŧsobeno nízkou velikostí zásob společnosti. 

2. Ostravské stavby a.s. 

Hodnota pohotové likvidity splňuje v roce 2007 poţadovaný interval. Nicméně  

v letech 2008 aţ 2010 tato společnost doporučovanou hodnotu ukazatele značně převyšuje, 

je tedy příliš likvidní a váţe velký objem finančních prostředkŧ v oběţných aktivech. V roce 

2008 pokrývají oběţná aktiva očištěná od zásob krátkodobé závazky 1,85krát, v roce 2009 

3,57krát a v roce 2010 dokonce 4,57krát. Také u této společnosti je velikost pohotové 

likvidity ve sledovaném období podobná výši běţné likvidity. 

3. Stavos Stavba a.s. 

U této společnosti je moţné sledovat kolísavý vývoj pohotové likvidity. V roce 2007 

tento ukazatel přesahuje doporučovanou hodnotu, avšak ještě v přijatelné míře. Naproti tomu 

v roce 2008 a 2009 se pohotová likvidita pohybuje okolo hodnoty 0,5 a nesplňuje tedy 

doporučovaný interval. V roce 2010 dosahuje ukazatel poţadované hodnoty, a to na úrovni 

1,12.  
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4. KVAZAR akciová společnost 

Tato společnost vykazuje ve sledovaném období poměrně vysokou úroveň pohotové 

likvidity. Oběţná aktiva pokrývají krátkodobé závazky v roce 2007 2,18krát, v roce 2008 

2,36krát, v roce 2009 2,51krát a v roce 2010 2,9krát. Podobně jako u společnosti SLEZSKÉ 

STAVBY OPAVA s.r.o. a Ostravské stavby a.s. dosahuje pohotová likvidita této společnosti 

podobnou úroveň jako likvidita běţná, coţ je zpŧsobeno malým objemem zásob. 

Srovnání 

Nejlepší úroveň pohotové likvidity vykazuje společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA 

s.r.o., která splňuje doporučovaný interval aţ na rok 2009. Společnost Ostravské stavby a.s.  

a KVAZAR akciová společnost se vyznačují příliš vysokou hodnotou pohotové likvidity,  

coţ je sice vhodné z pohledu věřitelŧ, nikoli však z hlediska vedení firmy. Spíše  

pod poţadovanou hranicí pohotové likvidity se nachází společnost Stavos Stavba a.s. 

 

Okamţitá likvidita 

Pro české podmínky platí doporučovaná hodnota okamţité likvidity v rozmezí od 0,2 

do 1,1, viz teoretická část. 

 

Graf 4.8: Okamţitá likvidita 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Rozbor okamžité likvidity za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.8 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Na základě doporučeného intervalu je moţné tuto společnost povaţovat za likvidní. 

Finanční majetek pokrývá v roce 2007 krátkodobé závazky 0,21krát, v roce 2008 0,47krát, 

v roce 2009 0,99krát a v roce 2010 0,72krát. 

2. Ostravské stavby a.s. 

Hodnota okamţité likvidity této společnosti je v roce 2007 ve výši 0,62, v roce 2008 

0,86 a splňuje tedy doporučený interval. Vysoký stupeň okamţité likvidity vykazuje 

společnost v roce 2009 a 2010. Finanční majetek kryje krátkodobé závazky v roce 2009 

3,29krát a v roce 2010 2,13krát. Nárŧst ukazatele v roce 2009 je zapříčiněn jak sníţením 

krátkodobých cizích zdrojŧ, tak zároveň zvýšením krátkodobého finančního majetku,  

a to o trojnásobek oproti předcházejícímu roku. 

3. Stavos Stavba a.s. 

Tuto společnost lze v rámci stanovených hodnot povaţovat ještě za likvidní. V roce 

2007 a 2009 sice nesplňuje okamţitá likvidita společnosti doporučený interval, ale nejedná  

se o velký výkyv. Hodnota tohoto ukazatele je v roce 2007 ve výši 1,28, v roce 2008 0,25, 

v roce 2009 0,15 a v roce 2010 0,82. 

4. KVAZAR akciová společnost 

Okamţitá likvidita této firmy splňuje ve sledovaném období doporučený interval,  

a proto je moţné také tuto společnost označit jako likvidní. V roce 2007 pokrývá finanční 

majetek krátkodobé závazky 0,43krát, v roce 2008 1,09krát, v roce 2009 0,49krát a v roce 

2010 0,28krát. 

Srovnání 

Mezi společnosti dosahující okamţitou likviditu v doporučeném intervalu patří 

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. a KVAZAR akciová společnost. Ještě únosnou úroveň 

okamţité likvidity dosahuje společnost Stavos Stavba a.s. Společnost Ostravské stavby a.s. lze 

také povaţovat za likvidní, avšak v roce 2009 a 2010 je hodnota okamţité likvidity  

této společnosti příliš vysoká. 
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4.4.3 Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatele zadluţenosti hodnotí finanční samostatnost společnosti, její zadluţenost  

a jak je schopna krýt úroky výší svého zisku. 

 

Celková zadluţenost a podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech lze povaţovat za doplňkový ukazatel k celkové 

zadluţenosti, proto je dále rozebrán jen ukazatel celkové zadluţenosti a ukazatel podílu 

vlastního kapitálu na aktivech je zobrazen pouze graficky. Ukazatel celkové zadluţenosti 

udává, jaká část majetku společnosti je financována cizími zdroji. 

 

Graf 4.9: Celková zadluţenost (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.10: Podíl vlastního kapitálu na aktivech (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Rozbor celkové zadluženosti za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.9 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

U této společnosti je v roce 2007 a 2008 hodnota celkové zadluţenosti poměrně 

vysoká. V roce 2007 dosahuje ukazatel celkové zadluţenosti výše 64,91 % a v roce 2008 

61,42 %. Z toho vyplývá, ţe společnost mŧţe být v těchto letech pro věřitele riziková. Avšak 

v roce 2009 dochází k rapidnímu sníţení tohoto ukazatele na 28,24 %. Tento pokles  

je zapříčiněn značným sníţením cizího kapitálu, konkrétně krátkodobých závazkŧ. Hodnota 

celkové zadluţenosti je v roce 2010 na úrovni 37,98 %. V roce 2009 a 2010 je moţné  

tuto společnost povaţovat pro investory za celkem atraktivní. 

2. Ostravské stavby a.s. 

Z hlediska věřitelského rizika lze tuto společnost zařadit mezi společnosti,  

které mohou být pro investory atraktivní. Ukazatel celkové zadluţenosti vykazuje  

ve sledovaném období pozitivní trend, tzn., ţe dochází k jeho postupnému sniţování. V roce 

2007 je hodnota tohoto ukazatele na úrovni 43,97 %, v roce 2008 43,88 %, v roce 2009  

30,61 % a v roce 2010 29,74 %. 

3. Stavos Stavba a.s. 

Ukazatel celkové zadluţenosti dosahuje u této společnosti v roce 2008 výše 70,63 %  

a v roce 2009 64,87 %. Společnost se v těchto letech vyznačuje vysokou zadluţeností a mŧţe 

být pro věřitele riziková. V roce 2007 a 2010 se pohybuje hodnota tohoto ukazatele  

okolo 41 %. 

4. KVAZAR akciová společnost 

Tuto společnost je moţné povaţovat za docela atraktivní pro investory. Ukazatel 

celkové zadluţenosti dosahuje ve sledovaném období relativně nízkých hodnot a vyvíjí  

se poměrně stabilně. Hodnota celkové zadluţenosti je v roce 2007 ve výši 38,17 %,  

v roce 2008 35,03 %, v roce 2009 36,37 % a v roce 2010 33,11 %.  

Srovnání 

Mezi společnosti, které mohou být pro investory atraktivní, patří společnost KVAZAR 

akciová společnost a Ostravské stavby a.s. Společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

mŧţe být v roce 2007 a 2008 pro věřitele riziková z dŧvodu vyšší hodnoty celkové 

zadluţenosti. Naproti tomu v roce 2009 a 2010 vykazuje tato společnost relativně nízkou 

celkovou zadluţenost a investoři jí mohou povaţovat za atraktivní. Za málo atraktivní  

pro investory lze povaţovat společnost Stavos Stavba a.s. 
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Stupeň krytí stálých aktiv 

Tento ukazatel poměřuje dlouhodobý kapitál ke stálým aktivŧm. Čím je jeho hodnota 

vyšší, tím je lepší finanční stabilita společnosti. Stupeň krytí stálých aktiv by měl dosahovat 

alespoň hodnoty 100 %, dle teoretické části. 

 

Graf 4.11: Stupeň krytí stálých aktiv (v %) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozbor ukazatele stupně krytí stálých aktiv za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.11 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Tato společnost splňuje podmínku minimální hodnoty ukazatele ve všech sledovaných 

letech. Dlouhodobý kapitál nekryje pouze všechna stálá aktiva, ale současně také část 

oběţných aktiv. Jedná se tedy o finančně stabilní společnost. V roce 2007 dosahuje stupeň 

krytí stálých aktiv hodnotu 174,65 %, v roce 2008 184,26 %, v roce 2009 184,32 % a v roce 

2010 142,35 %. 

2. Ostravské stavby a.s. 

Také tato společnost, stejně jako předešlá, splňuje doporučenou minimální hodnotu 

stupně krytí stálých aktiv. V roce 2007 je hodnota tohoto ukazatele ve výši 104,21 %,  

v roce 2008 142,92 %, v roce 2009 197,15 % a v roce 2010 177,37 %. 

3. Stavos Stavba a.s. 

U této společnosti je také stupeň krytí stálých aktiv ve všech letech vyšší neţ 100 %.  

Tento ukazatel dosahuje v roce 2007 hodnotu 248,42 %, v roce 2008 159,16 %, v roce 2009 

152,51 % a v roce 2010 172,22 %. 
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Ostravské stavby 104,21% 142,92% 197,15% 177,37%
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4. KVAZAR akciová společnost 

Společnost, stejně jako předchozí, splňuje ve sledovaném období doporučenou 

minimální hodnotu stupně krytí stálých aktiv. Na rozdíl od předešlých společností  

však ukazatel dosahuje příliš vysokých hodnot. V roce 2007 je stupeň krytí stálých aktiv  

této společnosti ve výši 533,73 %, v roce 2008 690,52 %, v roce 2009 810,28 % a v roce 2010 

958,42 %. Tento vývoj je zpŧsoben rŧstem dlouhodobého kapitálu a zároveň sniţováním 

stálých aktiv. 

Srovnání 

Doporučenou minimální hodnotu stupně krytí stálých aktiv splňuje společnost 

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., Ostravské stavby a.s. a Stavos Stavba a.s.  

Také KVAZAR akciová společnost splňuje tuto podmínku, avšak stupeň krytí stálých aktiv 

převyšuje minimální stanovenou hodnotu ve značné míře. Vyšší hodnota tohoto ukazatele sice 

znamená lepší stabilitu společnosti, ale současně dochází ke sniţování celkové efektivnosti 

podnikání. 

 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Čím vyšší 

je hodnota tohoto ukazatele, tím lepší je finanční situace společnosti. Za doporučenou 

hodnotu je označován trojnásobek nebo i více, viz teoretická část. Protoţe společnost 

Ostravské stavby a.s. nevykazuje ve sledovaném období úroky, je při rozboru ukazatele 

úrokového krytí pracováno pouze se společností SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., 

KVAZAR akciová společnost a Stavos Stavba a.s. Jelikoţ KVAZAR akciová společnost 

nevykazuje v roce 2010 placené úroky, je úrokové krytí u této společnosti rozebráno  

pouze v letech 2007 aţ 2009. 
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Graf 4.12: Úrokové krytí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozbor úrokového krytí za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.12 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Tato společnost je v roce 2007 schopna pokrýt svým ziskem placené úroky 39,23krát, 

v roce 2008 33,95krát, v roce 2009 277,39krát a v roce 2010 379,13krát. Hodnota ukazatele 

úrokového krytí se ve sledovaném období pohybuje nad doporučeným trojnásobkem,  

v roce 2009 a 2010 dokonce výrazně. Z toho vyplývá, ţe společnost má dostatek finančních 

prostředkŧ na úhradu svých úrokŧ. 

2. Stavos Stavba a.s. 

Hradit placené úroky ze zisku je schopna také tato společnost, avšak v roce 2009  

a 2010 se nachází hodnota tohoto ukazatele pod doporučenou hodnotou. Zisk pokrývá úroky 

v roce 2007 110,12krát, v roce 2008 5,86krát, v roce 2009 1,3krát a v roce 2010 1,65krát. 

3. KVAZAR akciová společnost 

Také tato společnost je schopna pokrýt ziskem své úroky, a to v roce 2008 dokonce 

1835,57krát, v roce 2009 984,27krát a v roce 2010 11,11krát. 

Srovnání 

V rámci ukazatele úrokového krytí dosahuje společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA 

s.r.o. a KVAZAR akciová společnost vysokého pokrytí nákladových úrokŧ ziskem.  

Také společnost Stavos Stavba a.s. je schopna hradit své úroky ze zisku, ale v roce 2009  

a 2010 je toto pokrytí nízké. Společnost sice pokryje svým ziskem úroky, ale uţ jí nezbývá 

dostatek zisku na ostatní výdaje dŧleţité ke správnému chodu podniku. 
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SSO 39,23 33,95 277,39 379,13

Stavos stavba 110,12 5,86 1,30 1,65

Kvazar 1835,57 984,27 11,11
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4.4.4 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatelé měří, jak efektivně společnost hospodaří se svými aktivy. 

 

Obrátka celkových aktiv, doba obratu celkových aktiv a doba obratu zásob 

Z dŧvodu omezenosti rozsahu je dále popsán pouze ukazatel obrátky celkových aktiv. 

Ukazatel doby obratu celkových aktiv a doby obratu zásob je pro úplnost zobrazen graficky. 

Obrátka celkových aktiv měří intenzitu vyuţití celkového majetku. 

 

Graf 4.13: Obrátka celkových aktiv (v obrátkách) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4.14: Doba obratu celkových aktiv (ve dnech) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4.15: Doba obratu zásob (ve dnech) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozbor ukazatele obrátky celkových aktiv za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.13 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Tato společnost dosahuje ve sledovaném období stabilní výše rychlosti obratu 

celkových aktiv, coţ je zpŧsobeno stejným vývojem trţeb a aktiv. V roce 2007 je firma 

schopna obrátit svá aktiva 1,71krát, v roce 2008 1,67krát, v roce 2009 1,77krát a v roce 2010 

1,5krát. 

2. Ostravské stavby a.s. 

Rychlost obratu celkových aktiv je u této společnosti v roce 2007 a 2008 2,2 obrátek. 

V následujících letech má tento ukazatel klesající charakter. Svá aktiva je společnost v roce 

2009 schopna obrátit 1,91krát a v roce 2010 pouze 1,21krát. Dŧvodem výrazného poklesu 

obrátky celkových aktiv v roce 2010 je sníţení trţeb. 

3. Stavos Stavba a.s. 

Společnost vykazuje v roce 2007 vysokou obratovost celkových aktiv a je schopna 

v tomto roce obrátit svá aktiva 4,54krát. V následujícím roce však dochází k rapidnímu 

sníţení tohoto ukazatele vlivem značného nárŧstu aktiv a poklesu trţeb. Celková aktiva  

se v roce 2008 obrátí 1,33krát, v roce 2009 1,6krát a v roce 2010 2,48krát. Od roku 2008 je 

tedy moţné pozorovat rostoucí trend rychlosti obratu celkových aktiv. 

4. KVAZAR akciová společnost 

Kromě roku 2009 se tato společnost vyznačuje poměrně vysokou rychlostí obratu 

celkových aktiv. Společnost je schopna svá aktiva obrátit v roce 2007 2,54krát, v roce 2008 
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2,37krát, v roce 2009 1,55krát a v roce 2010 1,97krát. Příčinou niţší hodnoty tohoto ukazatele 

v roce 2009 je pokles trţeb a současný nárŧst celkových aktiv oproti předcházejícímu roku. 

Srovnání 

Všechny společnosti jsou ve sledovaném období schopné obrátit svá celková aktiva 

více neţ jednou za rok a je moţné říci, ţe svŧj majetek vyuţívají efektivně. 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek udává, za jak dlouho jsou prŧměrně placeny faktury. 

 

Graf 4.16: Doba obratu pohledávek (ve dnech) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozbor doby obratu pohledávek za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.16 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Doba obratu pohledávek je u této společnosti v roce 2007 a 2008 poměrně vysoká. 

Avšak ve sledovaném období lze pozorovat pozitivní vývoj tohoto ukazatele,  

který je zpŧsoben sniţováním pohledávek. V roce 2007 jsou pohledávky v prŧměru placeny 

ve lhŧtě 137 dnŧ, v roce 2008 106 dnŧ, v roce 2009 67 dnŧ a v roce 2010 68 dnŧ. 

2. Ostravské stavby a.s. 

Tato společnost vykazuje, aţ na rok 2010, relativně nízkou dobu obratu pohledávek. 

V roce 2007 jsou pohledávky hrazeny prŧměrně okolo 30 dnŧ a v roce 2008 40 dnŧ. 

K výraznému poklesu tohoto ukazatele v roce 2009, a to na přibliţně 8 dnŧ, dochází 

v dŧsledku značného sníţení pohledávek a zároveň zvýšení trţeb. V následujícím roce 
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Ostravské stavby 30,03 39,89 7,62 79,46
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hodnota doby obratu pohledávek opět vzrostla, a to na cca 79 dnŧ. Příčinou  

tohoto nárŧstu je zvýšení pohledávek současně s poklesem trţeb. 

3. Stavos Stavba a.s. 

Také tato společnost se vyznačuje poměrně nízkou hodnotou tohoto ukazatele. Doba 

obratu pohledávek je v roce 2007 ve výši cca 13 dnŧ. Nárŧst ukazatele v následujícím roce  

na 49 dnŧ je zapříčiněn rŧstem pohledávek a zároveň poklesem trţeb. V roce 2009 a 2010 

ukazatel doby obratu opět klesá především vlivem poklesu pohledávek.  

4. KVAZAR akciová společnost 

Ukazatel doby obratu pohledávek je u této společnosti, zejména v roce 2009 a 2010, 

poměrně vysoký. Lhŧta splatnosti pohledávek je v roce 2007 80 dnŧ, v roce 2008 56 dnŧ, 

v roce 2009 164 dnŧ a v roce 2010 125 dnŧ. Kolísavý prŧběh tohoto ukazatele odpovídá  

v letech 2007 aţ 2009 vývoji pohledávek, avšak v roce 2010 je pokles doby obratu 

pohledávek zpŧsoben nárŧstem trţeb. 

Srovnání 

V rámci ukazatele doby obratu pohledávek dosahuje nejlepších hodnot firma Stavos 

Stavba a.s. a Ostravské stavby a.s. Jako prŧměrnou lze označit společnost SLEZSKÉ 

STAVBY OPAVA s.r.o. a jako podprŧměrnou pak společnost KVAZAR akciová společnost. 

 

Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazkŧ vyjadřuje počet dní, na které poskytli dodavatelé 

společnosti obchodní úvěr. 

 

Graf 4.17: Doba obratu závazkŧ (ve dnech) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Rozbor doby obratu závazků za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.17 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Tato společnost dosahuje v prvních dvou letech vysokou dobu obratu závazkŧ,  

která se pohybuje v rozmezí od 120 do 130 dnŧ. V roce 2009 a 2010 se však společnosti daří 

významně sníţit své závazky, coţ vede k poklesu tohoto ukazatele. Doba obratu závazkŧ  

je v roce 2009 ve výši 57 dnŧ a v roce 2010 67 dnŧ. 

2. Ostravské stavby a.s. 

Ve sledovaném období se tato společnost vyznačuje nízkou hodnotou  

tohoto ukazatele. Doba obratu závazkŧ je v roce 2007 ve výši 67 dnŧ, v roce 2008 41 dnŧ  

a v roce 2009 27 dnŧ. Tento klesající trend ukazatele je zapříčiněn poklesem závazkŧ  

při současném rŧstu trţeb. V roce 2010 dochází k nárŧstu doby obratu závazkŧ v dŧsledku 

výrazného sníţení trţeb.  

3. Stavos Stavba a.s. 

V rámci ukazatele doby obratu závazkŧ dosahuje společnost relativně nízkých hodnot. 

Své závazky v roce 2007 platí společnost v prŧměru ve lhŧtě 31 dnŧ, v roce 2008 88 dnŧ, 

v roce 2009 65 dnŧ a v roce 2010 54 dnŧ. Příčinou poklesu tohoto ukazatele v roce 2009  

a 2010 je především sníţení závazkŧ. 

4. KVAZAR akciová společnost 

Tato společnost vykazuje, kromě roku 2008, stabilní a poměrně nízkou hodnotu doby 

obratu závazkŧ, která se pohybuje okolo 53 dnŧ. Dŧvodem zvýšení tohoto ukazatele v roce 

2008 je nárŧst závazkŧ při současném poklesu trţeb.  

Srovnání 

Nejlepších hodnot v rámci ukazatele doby obratu závazkŧ dosahuje firma Ostravské 

stavby a.s. Prŧměrnou úrovní tohoto ukazatele se vyznačuje společnost Stavos Stavba a.s.  

a KVAZAR akciová společnost. Jako podprŧměrnou je moţné označit společnost SLEZSKÉ 

STAVBY OPAVA s.r.o. 

Pravidlo solventnosti splňuje ve všech letech pouze společnost Stavos Stavba a.s. 

Společnost Ostravské stavby a.s. dodrţuje toto pravidlo aţ na rok 2010 a KVAZAR akciová 

společnost pravidlo solventnosti nedodrţuje v ţádném roce. I přes poměrně vysokou dobu 

obratu závazkŧ není společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. schopna, s výjimkou 

roku 2008, dodrţet pravidlo solventnosti. 



65 

 

4.4.5 Ukazatele zaměstnanců 

Tyto ukazatele vyjadřují účinnost a produktivitu pracovní síly. Tabulka s počty 

zaměstnancŧ za jednotlivé společnosti ve sledovaném období je uvedena v příloze 7. 

 

Čistý zisk na zaměstnance 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolik čistého zisku před zdaněním je společnost schopna 

vytvořit na jednoho zaměstnance. 

 

Graf 4.18: Čistý zisk na zaměstnance (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozbor ukazatele čistého zisku na zaměstnance za jednotlivé společnosti na základě grafu 

4.18 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

Tato společnost vykazuje v letech 2007 aţ 2009 rychlé tempo poklesu tohoto 

ukazatele. V roce 2007 připadá na jednoho zaměstnance čistý zisk ve výši 259,51 tis. Kč, 

v roce 2008 119,48 tis. Kč a v roce 2009 uţ jen 59,23 tis. Kč. Příčinou tohoto negativního 

vývoje je především značný pokles čistého zisku před zdaněním. V roce 2010 dochází  

k nárŧstu čistého zisku na zaměstnance, a to na 69,17 tis. Kč. 

2. Ostravské stavby a.s. 

U této společnosti má v letech 2007 aţ 2009 ukazatel čistého zisku na zaměstnance 

rostoucí charakter, který je zpŧsoben nárŧstem zisku. Na jednoho zaměstnance je společnost 

schopna v roce 2007 vytvořit čistý zisk před zdaněním ve výši 61,6 tis. Kč, v roce 2008  
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80,98 tis. Kč a v roce 2009 jiţ 236,13 tis. Kč. Z dŧvodu ztráty dosahuje v roce 2010 tento 

ukazatel zápornou hodnotu. 

3. Stavos Stavba a.s. 

Tato společnost se v letech 2007 aţ 2009 vyznačuje, podobně jako SLEZSKÉ 

STAVBY OPAVA s.r.o., rychlým tempem poklesu tohoto ukazatele. Na jednoho 

zaměstnance připadá v roce 2007 55,96 tis. Kč čistého zisku, v roce 2008 32,8 tis. Kč a v roce 

2009 pouze 4,95 tis. Kč. Tento negativní vývoj je zapříčiněn poklesem čistého zisku  

před zdaněním. V roce 2010 čistý zisk na jednoho zaměstnance mírně vzrostl v dŧsledku 

zvýšení zisku a zároveň sníţení počtu zaměstnancŧ, a to na 6,03 tis. Kč. 

4. KVAZAR akciová společnost 

U této společnosti připadá v roce 2007 na jednoho zaměstnance čistý zisk ve výši 

233,49 tis. Kč, v roce 2008 254,29 tis. Kč, v roce 2009 pouze 22,04 tis. Kč a v roce 2010 

67,19 tis. Kč. Kolísavý charakter tohoto ukazatele je dán vývojem čistého zisku  

před zdaněním. 

Srovnání 

Na hodnotu tohoto ukazatele má značný vliv výše čistého zisku před zdaněním. 

Nejvyšší zisk na jednoho zaměstnance je schopna vytvořit společnost SLEZSKÉ STAVBY 

OPAVA s.r.o. a KVAZAR akciová společnost. Jako prŧměrnou je moţné v rámci tohoto 

ukazatele označit společnost Ostravské stavby a.s. a jako podprŧměrnou pak společnost 

Stavos Stavba a.s. 
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Trţby na zaměstnance 

Tento ukazatel udává, kolik trţeb připadá na jednoho zaměstnance. 

 

Graf 4.19: Trţby na zaměstnance (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozbor ukazatele tržeb na zaměstnance za jednotlivé společnosti na základě grafu 4.19 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

U této společnosti má v letech 2007 aţ 2009 ukazatel trţeb na zaměstnance klesající 

trend, který je zapříčiněn především poklesem trţeb. V roce 2007 připadá na jednoho 

zaměstnance 3 096,5 tis. Kč trţeb, v roce 2008 2 931,37 tis. Kč a v roce 2009 1 735,25  

tis. Kč. Mírný nárŧst tohoto ukazatele v roce 2010 je zpŧsoben zvýšením trţeb a zároveň 

poklesem počtu zaměstnancŧ. 

2. Ostravské stavby a.s. 

Tato společnost je schopna v roce 2007 vytvořit na jednoho zaměstnance trţby ve výši 

904,84 tis. Kč, v roce 2008 1 125,43 tis. Kč, v roce 2009 1 247,1 tis. Kč a v roce 2010  

737,75 tis. Kč. Také u této společnosti je trend ukazatele ovlivněn vývojem trţeb.  

3. Stavos Stavba a.s. 

V letech 2007 aţ 2009 se tato společnost vyznačuje klesajícím trendem tohoto 

ukazatele. Na jednoho zaměstnance připadá v roce 2007 2 615,13 tis. Kč trţeb, v roce 2008  

1 705,84 tis. Kč a v roce 2009 1 640,14 tis. Kč. Přestoţe v roce 2010 dochází k poklesu trţeb, 

hodnota tohoto ukazatele se mírně zvyšuje vlivem sníţení počtu zaměstnancŧ. 
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4. KVAZAR akciová společnost 

Společnost vykazuje ve sledovaném období kolísavý charakter tohoto ukazatele,  

který je zpŧsoben proměnlivým vývojem trţeb. V roce 2007 připadají na jednoho 

zaměstnance trţby ve výši 1 650,96 tis. Kč, v roce 2008 1 882,78 tis. Kč, v roce 2009  

1 402,41 tis. Kč a v roce 2010 1 938,96 tis. Kč. 

Srovnání 

Hodnota tohoto ukazatele je závislá na velikosti trţeb. Nejvyšší trţby  

na jednoho zaměstnance je schopna ve sledovaném období vytvořit společnost SLEZSKÉ 

STAVBY OPAVA s.r.o., poté následují firmy Stavos Stavba a.s. a KVAZAR akciová 

společnost. Jako podprŧměrnou je moţné v rámci tohoto ukazatele povaţovat společnost 

Ostravské stavby a.s. 

 

Průměrná odměna na zaměstnance 

Pro větší přehlednost je dále, kromě prŧměrné roční odměny na zaměstnance, 

vyjádřena graficky také prŧměrná měsíční odměna připadající na jednoho zaměstnance. 

 

Graf 4.20: Prŧměrná roční odměna na zaměstnance (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4.21: Prŧměrná měsíční odměna na zaměstnance (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozbor ukazatele průměrné odměny na zaměstnance za jednotlivé společnosti na základě 

grafu 4.21 

1. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

U této společnosti lze sledovat rostoucí výši prŧměrné měsíční odměny na jednoho 

zaměstnance. V roce 2007 činila prŧměrná měsíční mzda na zaměstnance cca 17,7 tis. Kč  

a v roce 2009 cca 19,2 tis. Kč. 

2. Ostravské stavby a.s. 

Tato společnost se vyznačuje, oproti předchozí, niţší prŧměrnou odměnou 

na zaměstnance. Měsíční mzda připadající na jednoho zaměstnance této společnosti  

se pohybuje v rozmezí 14 – 16,9 tis. Kč. 

3. Stavos Stavba a.s. 

Společnost vykazuje vysokou hodnotu tohoto ukazatele. Ve sledovaném období  

se měsíční mzda na jednoho zaměstnance pohybuje od 22,5 tis. Kč do 27,2 tis. Kč. 

4. KVAZAR akciová společnost 

Také tato společnost dosahuje poměrně vysokou prŧměrnou měsíční odměnu 

připadající na jednoho zaměstnance. Hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí  

18,8 – 21,4 tis. Kč. 
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Srovnání 

Nejvyšší mzdu mají zaměstnanci společnosti Stavos Stavba a.s. U společnosti 

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. a KVAZAR akciová společnost se pohybuje mzda  

na prŧměrné úrovni. Nejniţší mzdy dosahují zaměstnanci ve společnosti Ostravské stavby a.s. 

 

4.4.6 Du Pont rozklad 

Schematické zobrazení tohoto rozkladu za rok 2010 a tabulky s hodnotami jeho 

základních sloţek v jednotlivých letech za jednotlivé společnosti je moţné najít v příloze 6. 

 

4.4.7 Kralickův rychlý test (Quick test) 

Kralickŧv rychlý test je hodnocen na základě výsledné známky za jednotlivé 

ukazatele. Hodnotám ukazatelŧ jednotlivých společností jsou přiděleny známky od 1 do 5. 

 

Graf 4.22: Kralickŧv rychlý test 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Srovnání 

Nejlepšího hodnocení v rámci Kralickova rychlého testu dosahuje firma Ostravské 

stavby a.s. V prvních dvou letech má společnost KVAZAR akciová společnost výborné 

hodnocení, v roce 2009 a 2010 prŧměrné. Firmy SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.  

a Stavos Stavba a.s. vykazují ve sledovaném období prŧměrné výsledné známky.  

 

2007 2008 2009 2010

SSO 2,75 3,00 3,00 3,00

Ostravské stavby 1,50 1,50 1,00 3,25

Stavos stavba 2,75 3,50 3,00 3,00

Kvazar 1,00 1,00 3,00 3,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

V
el

ik
o

st
 u

ka
za

te
le



71 

 

4.4.8 Index IN05 

Na základě výsledné hodnoty indexu IN05 se dělí společnosti do tří skupin. Pokud  

je hodnota indexu větší neţ 1,6, pak mŧţeme předvídat uspokojivou finanční situaci firmy.  

Je-li hodnota v rozmezí 0,9 – 1,6, nachází se společnost v „šedé zóně“. Pokud je index niţší  

neţ 0,9, je firma ohroţena váţnými finančními problémy. 

 

Graf 4.23: Index IN05 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Srovnání 

Uspokojivou finanční situaci je moţné předvídat u společnosti SLEZSKÉ STAVBY 

OPAVA s.r.o., také u společností Ostravské stavby a.s. a KVAZAR akciová společnost. 

Stavos Stavba a.s. se ve sledovaném období nachází především v „šedé zóně“. Vysoké 

hodnoty tohoto indexu u společnosti KVAZAR akciová společnost a SLEZSKÉ STAVBY 

OPAVA s.r.o. jsou dány zejména vysokým úrokovým krytím těchto společností. 
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4.4.9 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Pokud je hodnota ukazatele EVA vyšší neţ nula, pak společnost vytváří přidanou 

hodnotu a je moţné ji povaţovat za úspěšnou. Naopak záporná hodnota tohoto ukazatele 

představuje pokles bohatství majitelŧ firmy. 

 

Graf 4.24: EVA (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Srovnání 

Společnost Ostravské stavby a.s. je moţné povaţovat za úspěšnou v letech 2007  

aţ 2008. Mezi společnosti, které lze povaţovat za úspěšné pouze v roce 2007 a 2008 patří 

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. a KVAZAR akciová společnost. Stavos Stavba a.s. 

dosahuje kladnou hodnotu ukazatele EVA pouze v roce 2007. 
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5 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ MEZIPODNIKOVÉHO 

SROVNÁNÍ A SHRNUTÍ 
 

Na základě teoretických poznatkŧ a účetních výkazŧ jednotlivých společností  

za období 2007 aţ 2010 byla zhodnocena finanční situace těchto firem pomocí analýzy 

vybraných poměrových ukazatelŧ a souhrnných modelŧ hodnocení finanční úrovně.  

V této kapitole je na základě výsledkŧ z předchozí části nejdříve stanoveno pořadí společností  

za jednotlivé skupiny poměrových ukazatelŧ a také za souhrnné modely. Pro určení firmy, 

která dosahuje lepších výsledkŧ, která horších a zjištění pozice společnosti SLEZSKÉ 

STAVBY OPAVA s.r.o., je vyuţita metoda jednoduchého součtu pořadí, viz teoretická část. 

Pořadí v rámci skupin je stanoveno na základě bodového ohodnocení jednotlivých ukazatelŧ 

patřících do příslušné skupiny. Bodové hodnocení dílčích ukazatelŧ je uvedeno v příloze 5. 

V této části diplomové práce není rozebráno pouze pořadí v jednotlivých skupinách,  

ale jsou zde také navrţena moţná zlepšení v těch oblastech, ve kterých společnost SLEZSKÉ 

STAVBY OPAVA s.r.o. dosahuje horších výsledkŧ neţ firmy vybrané k mezipodnikovému 

srovnání. Na konci této kapitoly je uvedeno celkové pořadí společností. 

 

Ukazatele rentability 

Maximální počet bodŧ, který mohly společnosti získat v rámci této skupiny ukazatelŧ, 

byl 64. 

 

Tabulka 5.1: Pořadí společností na základě ukazatelŧ rentability 

  ROA ROE  ROCE ROS Součet Pořadí 

SSO 10 11 11 12 44 2. 

Ostravské stavby 11 10 10 10 41 3. 

Stavos stavba 5 5 6 5 21 4. 

Kvazar 14 14 13 13 54 1. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jako první se umístila firma KVAZAR akciová společnost. Základní společnost 

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. obsadila druhé místo a dosáhla v oblasti rentability 

poměrně vysokého bodového ohodnocení. Největší rozdíl v počtu dosaţených bodŧ oproti 

první společnosti je moţné pozorovat u ukazatele rentability celkových aktiv (ROA). 

Dŧvodem tohoto rozdílu je, ţe společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.  

má v porovnání s firmou KVAZAR akciová společnost mnohem vyšší celková aktiva. 
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Základní firma by se tedy měla pokusit sníţit hodnotu celkových aktiv, a to zejména 

krátkodobých pohledávek, které představují jejich největší sloţku. Společnost se musí zaměřit 

na řízení svých pohledávek, konkrétně by měla přehodnotit platební kázeň odběratelŧ  

a případně zavést potřebná opatření. Takovým opatřením mŧţe být zavedení penále za pozdní 

úhradu faktury a dle moţnosti také zkracování doby splatnosti, například poskytnutím slevy 

při dřívějším zaplacení. Druhou moţností, jak zlepšit situaci u ukazatele rentability celkových 

aktiv, je zvýšení zisku. V předchozí kapitole bylo zjištěno, ţe všechny společnosti vykazují 

nízkou hodnotu rentability trţeb a tedy hodně vysoké náklady. Z celkových trţeb tyto firmy 

vyprodukují jen malé mnoţství zisku. Tato negativní situace je dána oborem podnikání,  

ve kterém tyto společnosti pŧsobí. Je zde velká konkurence a ta vyvíjí tlak na nízké ceny. 

Proto by měla společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. dŧsledně dbát na sniţování 

celkových nákladŧ a zvyšování trţeb. V této situaci na trhu se však nejedná o snadný úkol. 

Společnost by měla provést analýzu nákladŧ a neustále rozšiřovat zákaznickou základnu.  

 

Ukazatele likvidity 

V oblasti likvidity bylo maximální bodové hodnocení 48 bodŧ. 

 

Tabulka 5.2: Pořadí společností na základě ukazatelŧ likvidity 

  
Běţná 

likvidita 
Pohotová 

likvidita 
Okamţitá 

likvidita 
Součet Pořadí 

SSO 9 15 12 36,0 1. 

Ostravské stavby 9 9,5 8,5 27,0 3. 

Stavos stavba 9,5 7,5 7,5 24,5 4. 

Kvazar 12,5 8 12 32,5 2. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Firma SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. dopadla v rámci celkového hodnocení 

skupiny ukazatelŧ likvidity nejlépe a není teda potřeba v současné době v oblasti likvidity 

provádět ţádná opatření ke zlepšení. 
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Ukazatele zadluţenosti 

Maximální bodové hodnocení bylo ve skupině ukazatelŧ zadluţenosti 32 bodŧ. 

 

Tabulka 5.3: Pořadí společností na základě ukazatelŧ zadluţenosti 

  
Celková 

zadluţenost 
Stupeň krytí 

stálých aktiv 
Součet Pořadí 

SSO 9 8 17 3. 

Ostravské stavby 12 8 20 2. 

Stavos stavba 6 8 14 4. 

Kvazar 13 16 29 1. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. se v rámci ukazatelŧ zadluţenosti 

umístila na třetím místě. První dvě místa obsadily společnosti KVAZAR akciová společnost  

a Ostravské stavby a.s. Na rozdíl od prvních dvou firem je základní společnost v roce 2007  

a 2008 velmi zadluţená. Celková zadluţenost se v těchto letech pohybuje okolo 60 %, 

společnost je tedy pro věřitele riziková. Významný podíl na zadluţenosti mají především 

krátkodobé závazky, které by měla firma SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. sníţit. To se jí 

také v roce 2009 a 2010 podařilo a celková zadluţenost se sníţila na přijatelnou úroveň. 

Společnost by tedy měla dále pokračovat ve sniţování svých krátkodobých závazkŧ. 

 

Ukazatele aktivity 

U této skupiny ukazatelŧ bylo moţné získat maximálně 64 bodŧ. 

 

Tabulka 5.4: Pořadí společností na základě ukazatelŧ aktivity 

  
Obrátka 

celkových 

aktiv 

Doba 

obratu 

zásob 

Doba 

obratu 

pohledávek 

Doba 

obratu 

závazků 
Součet Pořadí 

SSO 8 15 7 6 36 3. 

Ostravské stavby 10 12 13 14 49 1. 

Stavos stavba 11 4 14 11 40 2. 

Kvazar 11 9 6 9 35 4. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na prvních dvou místech se v oblasti ukazatelŧ aktivity umístily společnosti Ostravské 

stavby a.s. a Stavos stavba a.s. Firma SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. obsadila třetí místo 

a v rámci této skupiny ukazatelŧ je pro ni na základě mezipodnikového srovnání problémovou 
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oblastí především dlouhá doba obratu pohledávek a závazkŧ. Pro SLEZSKÉ STAVBY 

OPAVA s.r.o. se dlouhá doba obratu pohledávek projevila negativně zejména při porovnání 

s dobou obratu závazkŧ podle pravidla solventnosti. Toto pravidlo bylo splněno pouze v roce 

2008. V ostatních letech splatila společnost své závazky dříve, neţ obdrţela peníze od svých 

odběratelŧ. Kdyby se tato situace opakovala, mohlo by to firmě pŧsobit značné problémy, 

protoţe by nemusela mít k dispozici dostatek finančních prostředkŧ na úhradu svých závazkŧ. 

Z tohoto dŧvodu by se měla společnost zaměřit zejména na řízení svých pohledávek. 

Zpŧsoby, jak sníţit dobu obratu pohledávek, jsou uvedeny v rámci ukazatelŧ rentability.  

 

Ukazatele zaměstnanců 

Ve skupině ukazatelŧ zaměstnancŧ bylo moţné získat maximálně 48 bodŧ. 

 

Tabulka 5.5: Pořadí společností na základě ukazatelŧ zaměstnancŧ 

  
Čistý zisk na 

zaměstnance 
Trţby na 

zaměstnance 

Průměrná 

odměna na 

zaměstnance 
Součet Pořadí 

SSO 14 15 9 38 1. 

Ostravské stavby 9 4 4 17 4. 

Stavos stavba 5 10 16 31 3. 

Kvazar 12 11 11 34 2. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. obsadila v oblasti zaměstnancŧ první 

místo a je moţné ji na základě mezipodnikového srovnání označit v této oblasti  

jako vynikající. Není zde proto potřeba činit ţádná opatření ke zlepšení. 

 

Kralickův rychlý test 

Maximální moţná výše bodŧ byla u tohoto bonitního modelu 16. 

 

Tabulka 5.6: Pořadí společností na základě Kralickova rychlého testu 

 

Kralickův rychlý 

test 
Pořadí 

SSO 8,5 3. 

Ostravské stavby 11 2. 

Stavos stavba 7,5 4. 

Kvazar 13 1. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z hlediska Kralickova rychlého testu se na prvních dvou místech umístily společnosti 

KVAZAR akciová společnost a Ostravské stavby a.s. Firma SLEZSKÉ STAVBY OPAVA 

s.r.o. obsadila třetí místo. Základní společnost je moţné v rámci tohoto bonitního modelu 

povaţovat za prŧměrnou. Pokud firma SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. dodrţí předchozí 

navrhovaná doporučení, mŧţe se v budoucnosti zařadit mezi prosperující firmy. 

 

Index IN05 

Maximální moţné hodnocení bylo opět 16 bodŧ. 

 

Tabulka 5.7: Pořadí společností na základě indexu IN05 

 
Index IN05 Pořadí 

SSO 12,5 1. 

Ostravské stavby 10,5 3. 

Stavos stavba 6,0 4. 

Kvazar 11,0 2. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. obsadila v rámci indexu IN05 první 

místo a je moţné u ní předvídat uspokojivou finanční situaci. 

 

Ukazatel EVA 

U ukazatele EVA bylo opět moţné dosáhnout maximálně 16 bodŧ. 

 

Tabulka 5.8: Pořadí společností na základě ukazatele EVA 

 
EVA Pořadí 

SSO 11 2. 

Ostravské stavby 10 3. 

Stavos stavba 5 4. 

Kvazar 14 1. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

První místo obsadila u tohoto ukazatele společnost KVAZAR akciová společnost. 

Základní firmu SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. je moţné označit v oblasti ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty jako druhou nejlepší. 
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Celkové pořadí společností na základě všech rozebraných ukazatelů  

a souhrnných modelů 

Maximálně bylo moţné dosáhnout za všechny ukazatele a souhrnné modely hodnocení 

finanční úrovně 304 bodŧ. 

 

Tabulka 5.9: Celkové pořadí společností 

  SSO 
Ostravské 

stavby 
Stavos stavba Kvazar 

Ukazatele rentability 44 41 21 54 

Ukazatele likvidity 36 27 24,5 32,5 

Ukazatele zadluţenosti 17 20 14 29 

Ukazatele aktivity 36 49 40 35 

Ukazatele zaměstnanců 38 17 31 34 

Kralickův rychlý test 8,5 11 7,5 13 

Index IN05 12,5 10,5 6 11 

EVA 11 10 5 14 

Součet 203 185,5 149 222,5 

Pořadí 2. 3. 4. 1. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V rámci celkového hodnocení se firma SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. umístila 

na druhém místě za společností KVAZAR akciová společnost. Na základě 

provedeného mezipodnikového srovnání je moţné konstatovat, ţe základní společnost 

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. má v některých oblastech nedostatky. Jedná se především 

o oblast aktivity, zadluţenosti a také rentability. 
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6 ZÁVĚR 
 

V současném dynamickém a proměnlivém ekonomickém prostředí se jiţ společnost 

bez zhodnocení své finanční situace neobejde. Dŧleţité je však porovnání finanční situace 

s konkurencí, coţ umoţní získat skutečný obraz o stavu firmy a definovat její silné a slabé 

stránky. 

 

Cílem této diplomové práce bylo stanovit, v jaké pozici se nachází firma SLEZSKÉ 

STAVBY OPAVA s.r.o. vzhledem ke svým konkurentŧm, dále na základě provedené analýzy 

finanční situace jednotlivých firem identifikovat ty oblasti, ve kterých se základní společnost 

odchyluje od společností vybraných pro srovnání, a navrhnout moţná doporučení  

ke zlepšení současné situace. 

 

V teoretické části diplomové práce byly vymezeny základní pojmy a popsány vybrané 

metody mezipodnikového srovnávání a finanční analýzy. V části aplikační byla provedena 

analýza finanční situace společností vybraných pro srovnání pomocí jednotlivých 

poměrových ukazatelŧ a souhrnných modelŧ hodnocení finanční úrovně. Následně bylo 

stanoveno pořadí firem na základě výsledkŧ předchozí analýzy. Dále bylo provedeno 

zhodnocení těchto výsledkŧ zejména vzhledem ke společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA 

s.r.o. a doporučeny návrhy na zlepšení slabých stránek základní firmy. 

 

Z provedeného mezipodnikového srovnání vyplývá, ţe firma SLEZSKÉ STAVBY 

OPAVA s.r.o. má v některých oblastech nedostatky. Hlavním problémem je nízká rentabilita 

celkových aktiv, nízká rentabilita trţeb, vysoká zadluţenost a dlouhá doba obratu pohledávek. 

Nízká rentabilita aktiv oproti srovnávaným společnostem je zapříčiněna zejména vysokou 

hodnotou krátkodobých pohledávek při dané výši zisku. Rentabilita trţeb vyjadřuje, ţe firma 

je schopna z celkových trţeb vyprodukovat pouze malé mnoţství zisku. Tuto negativní situaci 

zpŧsobuje velká konkurence na daném trhu, která vyvíjí tlak na nízké ceny. Vysokou 

zadluţeností se společnost vyznačuje zejména v roce 2007 a 2008. Příčinou této zadluţenosti 

je vysoký podíl krátkodobých závazkŧ na celkovém kapitálu. Dlouhá doba obratu pohledávek 

se projevuje především při porovnání s dobou obratu závazkŧ. Pro společnost není tato situace 

příznivá, protoţe nemusí mít k dispozici dostatek finančních prostředkŧ na zaplacení  

svých závazkŧ. 
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Společnosti bych doporučila zejména následující návrhy na zlepšení dosavadní 

finanční situace. Firma SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. by měla: 

 

 zlepšit řízení pohledávek a závazkŧ, 

 provést analýzu svých nákladŧ a dbát na sniţování těchto nákladŧ, 

 snaţit se o rŧst zisku, 

 zvyšovat konkurenceschopnost na daném trhu. 

 

V současnosti se stavebnictví meziročně propadá, objem stavební produkce je rok  

od roku niţší a dochází k bankrotu dalších stavebních firem. Proto by se měla společnost 

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. zaměřit také na zkvalitnění finančního řízení, coţ mŧţe 

být správnou cestou, jak tento stav eliminovat. 

 

Doufám, ţe diplomová práce bude pro firmu SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 

přínosem a navrţená doporučení pomohou zlepšit hospodaření této společnosti. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

a.s. .................... akciová společnost 

aj. ..................... a jiné 

apod. ................ a podobně 

atd. ................... a tak dále 

CF .................... cash flow 

EAT  ................ zisk po zdanění (Earnings after Taxes) 

EBDIT ............. zisk před odečtením odpisŧ, úrokŧ a daní (Earnings before Depreciation, 

Interest and Taxes) 

EBIT  ............... zisk před odečtením úrokŧ a daní (Earnings before Interest and Taxes) 

EBT  ................. zisk před zdaněním (Earnings before Taxes) 

EVA ................. ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added) 

Kč .................... koruna česká 

např. ................. například 

označ. ............... označení 

ROA ................. rentabilita aktiv (Return on Assets) 

ROC ................. rentabilita nákladŧ (Return on Costs) 

ROCE ............... rentabilita dlouhodobých zdrojŧ (Return on Capital Employed) 

ROE ................. rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 

ROS ................. rentabilita trţeb (Return on Sales) 

s.r.o. ................. společnost s ručením omezeným 

tis. .................... tisíc 

tj. ...................... to je 

tzn. ................... to znamená 

tzv. ................... takzvaný 
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