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1 Úvod 

Finanční hospodaření firmy je základem řízení kterékoliv organizace. Oblast financí je 

vţdy ostře sledována jak vlastníky, tak jinými zainteresovanými subjekty. Díky veřejné 

dostupnosti velkého mnoţství firemních informací finančního rázu je pro dané subjekty 

výhodou ovládání metod analýzy finančního hospodaření firmy. 

 

Zpracování diplomové práce na téma Analýza finančního hospodaření firmy bylo 

podmíněno v první řadě díky nově nabytým znalostem, které byly získány v 

navazujícím magisterském studiu. Dalším faktorem, podporujícím zaměření této 

diplomové práce, byl úmysl věnovat se zpracování především kvantitativních informací. 

Významnou ovlivňující okolností je také fakt, ţe obor management je široce zaměřen a 

odborníci v tomto oboru musí oplývat velkým mnoţstvím různorodých znalostí. Díky 

tomu, ţe bakalářská práce hodnotila oblast personalistiky, je nyní diplomová práce 

zaměřena na obor financí. 

 

Ač je tato diplomová práce oproti bakalářské práci jinak zaměřena, spojuje je jedna 

okolnost, a tou je subjekt analýzy. Dá se říci, ţe diplomová práce na bakalářskou práci v 

tomto navazuje a dotváří tak širší povědomí o dané firmě. 

 

Teoretická část této práce se bude zabývat vymezením základních východisek 

potřebných pro finanční hospodaření, popisem vybraných metod slouţících k podrobné 

finanční analýze. V další části práce bude stručně popsána vyuţitá metodika a 

charakteristika vybraného podniku. Praktické zpracování dat na základě metod, 

popsaných v teoretické části, bude obsaţeno v posledním oddílu. 

 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví podniku pomocí 

vybraných metod finanční analýzy a účelově vytvořených soustav ukazatelů, 

identifikování silných a slabých míst podniku v této oblasti a doporučení dalších 

postupů do budoucna. 
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2 Teoretická východiska finanční analýzy 

Grünwald (2001) popisuje finanční analýzu jako rozbor stavu a vývoje financí podniku.  

 

Definice podle Valacha et al. (1999, str. 91) zdůrazňuje, ţe: „účelem a smyslem 

finanční analýzy je provést, s pomocí speciálních metodických prostředků, diagnózu 

finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho sloţky, případně při 

podrobnější analýze zhodnotit blíţe některou ze sloţek finančního hospodaření.“ 

 

Synek (2000, str. 354) publikoval tuto teorii: „Jakékoliv finanční rozhodování musí být 

podloţeno finanční analýzou, na jejíchţ výsledcích je zaloţeno řízení majetkové i 

finanční struktury podniku, investiční a cenová politika, řízení zásob atd. Jejím hlavním 

úkolem je poskytovat informace o finančním zdraví podniku“ 

 

Obchodní společnosti jsou obklopeny různými skupinami lidí s odlišnými zájmy. Tyto 

zainteresované strany vyţadují, aby podnik zajišťoval jejich zájmy v největší moţné 

míře. Díky finanční analýze dokáţou s dostatečným předstihem identifikovat ohroţení 

finanční stability společnosti a tak jednat ve svůj prospěch (Brealey a Myers, 2003).   

 

Z uvedeného tedy vyplývá, ţe ačkoli se v odborné literatuře vyskytují různé definice 

týkající se finanční analýzy, vţdy je tato analýza povaţována za poměrně důleţitou 

součást finančního rozhodování a je podkladem pro hodnocení finanční stability a 

zdraví firmy. 

 

2.1 Finanční zdraví podniku 

Pojem finanční zdraví podniku je převzat z anglosaské literatury. V našich podmínkách 

si pod tímto pojmem můţeme představit uspokojivou finanční situaci podniku (Valach 

et al., 1999). 

 

Existuje několik definic finančně zdravého podniku, tři z nich jsou uvedeny zde: 

 Hrdý a Horová (2009, str. 118) uvádí tuto definici: „Za finančně zdravý podnik 

lze povaţovat takový podnik, který je schopen trvale dosahovat takové míry 



 

- 5 - 

zhodnocení vloţeného kapitálu, která je poţadována investory vzhledem k riziku 

daného druhu podnikání.“ 

 „Finanční zdraví je dáno aktuálním stavem podnikových financí. Finančně 

zdravý podnik nejeví příznaky finančního ohroţení svého pokračujícího trvání, 

protoţe lze předpokládat, ţe v dohledné době (minimálně do roka) nedojde ani 

k platební neschopnosti ani k předluţení“ (Grünwald, 2001, str. 9). 

 „Za finančně zdravý podnik je moţné povaţovat takový podnik, který je v danou 

chvíli i perspektivě schopen naplňovat smysl své existence“ (Valach et al., 1999, 

str. 91). 

 

Autoři tedy za finančně zdravý podnik povaţují zejména takový podnik, který 

zhodnocuje vloţený kapitál, nehrozí mu platební neschopnost a plní své stanovené cíle. 

 

2.2 Cíle finanční analýzy 

Obecným cílem finanční analýzy je zjistit a komplexně vyhodnotit finanční situaci 

podniku. Pod tímto pojmem si autoři Hrdý a Horová (2009) představují finanční 

výkonnost, jeţ závisí na ziskovosti a finanční pozici podniku. Cílem finanční analýzy je 

podle nich posouzení finančního zdraví podniku. 

 

Dle Sedláčka (2011, str. 4) je cílem finanční analýzy zpravidla: 

 Posouzení vlivu vnitřního i vnějšího prostředí podniku 

 Analýza dosavadního vývoje podniku 

 Komparace výsledků analýzy v prostoru 

 Analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady) 

 Poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti 

 Analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty 

 Interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku 

 

Cíle a rozsah finanční analýzy, jak časový, tak finanční se liší v závislosti na 

konkrétních uţivatelích. Například vlastníci podniku se zaměřují především na analýzu 

investovaných prostředků a jejich vyuţívání a zhodnocování (Růčková, 2010). 
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2.3 Uživatelé finanční analýzy 

V závislosti na tom, kdo provádí a potřebuje finanční analýzu, se uţivatelé dělí na dvě 

skupiny. První skupinou jsou interní uţivatelé a druhou skupinou jsou externí uţivatelé 

(Grünwald a Holečková, 2007; Valach et al., 1999). 

 

K interním uţivatelům řadíme: 

 Vlastníky podniku 

 Manaţery 

 Zaměstnance  

Kislingerová (2007) do této skupiny začleňuje i odboráře. 

 

K externím uţivatelům řadíme: 

 Investory 

 Banky a jiné věřitele 

 Stát a jeho orgány 

 Obchodní partnery  

 Konkurenci  

 

Zvláštní skupinou uţivatelů jsou akcionáři, kteří patří buď mezi vlastníky podniku, nebo 

investory. Dalšími uţivateli finanční analýzy mohou být analytici, auditoři, účetní 

znalci, daňoví poradci, burzovní makléři, university, novináři, široká veřejnost atd. 

(Hrdý a Horová, 2009). 

 

2.3.1 Manažeři 

Manaţeři vyuţívají finanční analýzu pro strategické a operativní finanční řízení 

podniku. Manaţeři mají ty nejlepší podmínky pro zpracování finanční analýzy, co se 

týče dostupností a mnoţství finančních informací. Tyto informace získávají 

nejenom jednou ročně z účetní závěrky jako externí uţivatelé. Mají k dispozici více dat 

neţ externí uţivatelé. Finanční analýzu vyuţívají manaţeři dále pro naplánování 

základních cílů podniku. Finanční analýza a její vyhodnocení patří k základním 

manaţerským dovednostem (Holečková, 2008; Kislingerová, 2007; Vochozka, 2011).  
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Manaţeři jsou tak jako vlastníci podniku vţdy o krok napřed, jelikoţ mají přístup 

k většímu mnoţství informací. A také je pro ně dostupná účetní závěrka podstatně dříve, 

tedy ještě neţ je schválena a umístěna ve sbírce listin v obchodním rejstříku.  

2.3.2 Zaměstnanci 

Většina zaměstnanců není odborníky v oblasti finanční analýzy, a proto se zaměřují 

pouze na sledování jejích dílčích oblastí. Sledují především výsledky hospodaření. Jsou 

jimi motivováni. Snaţí se udrţet pracovní místa, mzdové a sociální podmínky 

(Grünwald a Holečková, 2007). 

 

Lepší variantou je zaměstnance o finanční situaci podniku informovat objektivně 

vedením společnosti, neţ aby docházelo k šíření desinformací, které vysílají subjektivně 

hodnotící zaměstnanci bez ekonomické odbornosti.  

2.3.3 Odboráři 

Díky odborovým organizacím mohou zaměstnanci prosazovat své zájmy a také do 

určité míry ovlivňovat firemní řízení (Grünwald a Holečková, 2007).  

 

Odboráři se tak mohou ocitnout v roli interních uţivatelů výstupů finančních analýz, 

například při vyjednávání s vedením podniku o mzdových a jiných podmínkách 

zaměstnanců. Výsledky finanční analýzy mohou slouţit jako argument pro obě strany. 

2.3.4 Investoři 

Investoři jsou primárními uţivateli finančních informací. K investorům řadíme také ty 

potencionální, kteří uvaţují o vloţení kapitálu do podniku. Jejich hlavními zájmy je 

sledování výnosů a míry rizika, které jsou spojeny s vloţeným kapitálem. Další 

zájmovou oblastí investorů jsou informace o nakládání podniku s vloţeným kapitálem. 

Mezi zájmy investorů a manaţerů můţe nastat nesoulad a tím pádem vznik specifických 

nákladů zastoupení. Tyto náklady jsou spojeny s kontrolou managementu podniku 

(Holečková, 2008; Hrdý a Horová, 2009; Kislingerová, 2007; Vochozka, 2011). 
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2.3.5 Banky a jiní věřitelé 

Informace z finanční analýzy jsou pro banky a jiné věřitele stěţejní při rozhodování o 

poskytnutí úvěrů podniku, o jejich výši a o dalších podmínkách (Kislingerová, 2007).  

 

Analýzou finančního hospodaření podniku banka hodnotí bonitu podniku. Bonitu 

podniku banka posuzuje ještě před poskytnutím úvěru. Některé finanční ukazatele 

banky sledují i v průběhu splácení úvěru. Je to dáno úvěrovou smlouvou a moţností 

změny úvěrových podmínek při jejich nedodrţení ze strany podniku. Banka můţe 

například zvýšit úrokovou sazbu, jestliţe podnik překročí stanovenou hranici 

zadluţenosti (Holečková, 2008). 

2.3.6 Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány sledují podniková data především kvůli kontrole daňových 

povinností, kontrole podniků se státní majetkovou účastí, dotacím podnikům, vládním 

úvěrům podnikům, přehledu o finančním hospodaření podniků realizující státní zakázky 

a vyuţití těchto dat pro statistické účely. Na základě podnikových informací stát 

definuje hospodářskou politiku vůči podnikatelské sféře (Grünwald a Holečková, 2007; 

Holečková, 2008). 

2.3.7 Obchodní partneři 

K obchodním partnerům řadíme dodavatele a odběratele. Obchodní partneři se zaměřují 

na hodnocení schopnosti podniku dostát svým závazkům daných smluvními vztahy. Je 

rozdíl, jestli spolupráce mezi obchodními partnery je krátkodobého nebo dlouhodobého 

rázu (Holečková, 2008; Vochozka, 2011).  

 

Dodavatelé, krátkodobě spolupracující s podnikem, poţadují co nejrychlejší splacení 

závazků. Dodavatelům, dlouhodobě spolupracujícím s podnikem jde především o to, 

aby tento vztah byl do budoucna prosperující a perspektivní (Holečková, 2008). 

 

Odběratelé analyzují finanční situaci podniku z důvodu předcházení komplikacím ve 

své podnikatelské činnosti, které mohou být zapříčiněny nedodáním objednaných 

výrobků či sluţeb v poţadovaném termínu a kvalitě. 
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2.3.8 Konkurence 

Finanční analýza konkurenčních podniků je přínosná. Podniky mají moţnost srovnání, a 

pokud chtějí na trhu uspět, mohou díky finanční analýze sledovat kroky konkurence a 

tím se rozvíjet. (Holečková, 2008) 

 

2.4 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Data potřebná pro finanční analýzu se dají podle Holečkové (2008) rozčlenit do 

následujících skupin: 

 Finanční informace: do této skupiny patří účetní výkazy, vnitropodnikové 

informace, výroční zprávy, informace finančních analytiků, informace manaţerů 

a další 

 Kvantifikované nefinanční informace: tato skupina zahrnuje zejména 

podnikovou statistiku produkce, odbytu, zaměstnanosti, podnikové plány atd. 

 Nekvantifikované informace: do této skupiny řadíme zprávy vedoucích 

pracovníků, auditorů, manaţerů, odborného tisku a dalších 

 

Pro všechny vyjmenované interní i externí subjekty z kapitoly 2.3 jsou základním 

zdrojem informací pro finanční analýzu účetní výkazy.  

 

Účetní výkazy se dají rozčlenit dále do dvou skupin podle Mrkvičky (2006): 

 Výkazy finančního účetnictví: tyto výkazy slouţí především pro externí 

uţivatele. Do této skupiny výkazů patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz 

cash flow a výkaz informující o změnách ve vlastním kapitálu. 

 Výkazy vnitropodnikového účetnictví: podnik je vytváří podle svých potřeb. 

Především jsou tyto výkazy zaměřeny na čerpání podnikových nákladů podle 

různého členění. 

2.4.1 Rozvaha 

Definici rozvahy vymezuje Růčková (2010, str. 22) následovně: „Rozvaha je účetním 

výkazem, který zachycuje bilanční formou stav hmotného a nehmotného majetku 

(aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vţdy k určitému datu“. 
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Hodnoty jednotlivých poloţek rozvahy neboli bilance jsou prezentovány v peněţním 

vyjádření. Ve valné většině případů se rozvaha sestavuje k poslednímu dni kaţdého 

roku a podle základní bilanční rovnice musí platit, ţe aktiva se rovnají pasivům. Aktiva 

jsou v rozvaze zachycena na levé straně a člení se na dlouhodobý majetek a oběţná 

aktiva. Na pravé straně rozvahy jsou zachycena pasiva a člení se dále na vlastní kapitál 

a cizí zdroje (Dluhošová et al., 2010; Knápková a Pavelková, 2010). 

 

Obr. 2.1 Zjednodušená struktura rozvahy 

AKTIVA (MAJETEK) PASIVA (KAPITÁL) 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 
VLASTNÍ KAPITÁL 

CIZÍ ZDROJE 
OBĚŢNÁ AKTIVA 

Zdroj: DLUHOŠOVÁ, D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku : analýza, 

investování, oceňování, riziko, flexibilita 2010. 

 

2.4.2 Výkaz zisku a ztráty 

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

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

zobrazen jako jediný údaj (Grünwald a Holečková, 2007, str. 41). 

 

Výnosy se podle Knápkové a Pavelkové (2010, str. 36) dají definovat jako peněţní 

částky, které podnik získal z veškerých svých činností za dané účetní období bez ohledu 

na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. 

 

Jednoduše a výstiţně definuje náklady Dluhošová et al. (2010). Náklady jsou podle ní 

peněţním vyjádření spotřeby výrobních faktorů. 

 

Výnosy – náklady = výsledek hospodaření  

 

Výkaz zisku a ztráty je členěn na dílčí části a tudíţ se hodnotí i dílčí výsledky 

hospodaření: provozní, finanční, mimořádný výsledek hospodaření a jim nadřazený 

výsledek hospodaření za běţnou činnost a výsledek hospodaření za účetní období. 
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Výsledky hospodaření mají vţdy buď podobu zisku nebo ztráty (Dluhošová et al., 

2010). 

 

Důleţité je, aby byly ve výkazu zisku a ztráty za daný rok zachyceny jen ty transakce, 

které se tohoto období časově i věčně týkají. Uplatňuje se tzv. akruální princip 

(Holečková, 2008). 

 

Obr. 2.2 Zjednodušená struktura výkazu zisku a ztráty 

NÁKLADY VÝNOSY 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Zdroj: MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a státních organizací. 2006. 

 

2.4.3 Výkaz cash flow 

„Účelem analýzy výkazu cash flow neboli výkazu peněţních toků je objasnit hlavní 

faktory, které ovlivňují příjem a výdej hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti 

v určitém okamţiku“ (Dluhošová et al., 2010, str. 59). 

 

Výkaz cash flow je strukturován dle různých činností podniku, a to na: cash flow 

z provozní, investiční a finanční činnosti. Výsledná hodnota celkového peněţního toku 

je dána všemi kladnými a zápornými peněţními toky za dané účetní období. Analýza 

tohoto výkazu se dá provádět přímou a nepřímou metodou (Máče, 2006). 

 

Obr. 2.3 Zjednodušená struktura výkazu cash flow 

POČÁTEČNÍ STAV PENĚZ 

PŘÍJMY VÝDAJE 

KONEČNÝ STAV PENĚZ 

Zdroj: MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a státních organizací. 2006. 
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Obr. 2.4 Vazby mezi finančními výkazy 

        

POČÁTEČNÍ 

STAV PENĚZ 
 

AKTIVA 

(MAJETEK) 

PASIVA 

(KAPITÁL) 
 NÁKLADY VÝNOSY 

PŘÍJMY VÝDAJE  

DLOUHODOBÝ 

MAJETEK 

VLASTNÍ 

KAPITÁL 
 

VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 

ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ KONEČNÝ STAV 

PENĚZ 

 

   
CIZÍ 

ZDROJE 

   

   
OBĚŢNÁ 

AKTIVA 
   

Zdroj: MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a státních organizací. 2006. 

 

2.5 Metody finanční analýzy 

Základní členění metod finanční analýzy, které se v odborné literatuře vyskytuje je na 

fundamentální a technickou analýzu. 

 

Fundamentální finanční analýza se zaměřuje na hodnocení kvalitativních dat. 

Fundamentální analýza je zaloţena na odborném odhadu. Tuto analýzu můţe provádět 

pouze ten člověk, který má hluboké teoretické i praktické zkušenosti s analytickou prací 

(Mrkvička, 2006). 

 

Technická finanční analýza pouţívá matematických, matematicko-statistických a 

dalších algoritmizovaných metod pro kvantitativní zpracování dat. Následné 

vyhodnocení výsledků probíhá jak v kvantitativní tak kvalitativní rovině (Mrkvička, 

2006). 

 

Tato práce si klade za cíl zhodnotit finanční zdraví pomocí vybraných metod technické 

finanční analýzy a proto je i teoretická část zaměřena pouze na tuto metodu. 

 

K základním metodám technické finanční analýzy dle Sedláčka (2011) patří: 

 Analýza absolutních dat (stavových i tokových) 

□ Analýza trendů (horizontální analýza) 

□ Procentní rozbor (vertikální analýza) 

 Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 
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 Analýza poměrových ukazatelů 

□ Rentability 

□ Aktivity 

□ Zadluţenosti a finanční struktury 

□ Likvidity 

□ Kapitálového trhu 

□ Provozní činnosti 

□ Cash flow 

 Analýza soustav ukazatelů 

□ Pyramidové rozklady 

□ Komparativně analytické metody 

□ Matematicko-statistické metody 

□ Kombinace metod 

 

Horizontální a vertikální analýza jsou metodami, které slouţí pro porovnávání změn 

jednotlivých poloţek účetních výkazů po několik období (Sedláček, 2001). 

 

2.6 Horizontální analýza 

Horizontální analýza sleduje vývoj jednotlivých poloţek v čase. Tato metoda se 

soustředí na výpočet a vyhodnocení změn jednotlivých poloţek v řádcích, horizontálně.  

Berou se v potaz jak absolutní, tak relativní změny jednotlivých poloţek účetních 

výkazů Důleţité je, aby měla tato metoda vysokou vypovídací schopnost. Toho se dá 

docílit tím, ţe se k analýze bude vyuţívat: 

 dostatečně dlouhá časová řada  

 srovnatelné údaje  

 poloţky očištěné od náhodných vlivů 

 (Kislingerová a Hnilica, 2008; Mrkvička, 2006; Sedláček, 2001). 

 

Absolutní změna se počítá jako:  

hodnota položky v roce t −  hodnota položky v roce t − 1 (2.1) 
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Relativní změna se počítá následovně:   

 absolutní změna položky . 100

hodnota položky v roce t − 1
 (2.2) 

 

Výstupem horizontální analýzy nemusí být jen relativní změna, ale také lze změnu 

vyjádřit bazickým nebo řetězovým indexem (Holečková, 2008).  

 

Dle Mrkvičky (2006, str. 54) definujeme bazické a řetězové indexy následovně:  

 „Bazické indexy porovnávají hodnoty určitého ukazatele ve zvoleném stále 

stejném období, které je vzato za základní srovnání.“ 

 „Řetězové indexy srovnávají hodnoty určitého ukazatele v jednotlivých 

obdobích s hodnotou téhoţ ukazatele v předcházejícím období“ 

 

2.7 Vertikální analýza 

Vertikální analýza se pouţívá k srovnávání poloţek z účetních výkazů daného roku 

s poloţkami z účetních výkazů z roků minulých. Tato metoda je velmi vhodná pro 

meziroční a mezipodnikové srovnávání. Vertikální analýza se zaobírá vyjádřením 

účetních poloţek jako procentního podílu k nadřazené kategorii, vyjádřenou sto 

procenty. Rozbor probíhá od shora dolů, tedy vertikálně v kaţdém jednotlivém roce 

(Máče, 2006).  

 

2.8 Analýza rozdílových ukazatelů 

Základem této analýzy je výpočet určitých ukazatelů, které vycházejí z rozdílů mezi 

různými poloţkami aktiv a pasiv. (Mrkvička, 2006; Sedláček, 2011). 

2.8.1 Čistý pracovní kapitál 

Výpočet čistého pracovního kapitálu slouţí pro zhodnocení platební schopnosti 

podniku. Likvidita podniku je podmíněna udrţováním potřebné výše čistého pracovního 

kapitálu. ČPK můţe nabývat i záporných hodnot, potom hovoříme o nekrytém dluhu 

(Mrkvička 2006).  
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Můţe se ale stát, ţe podnik disponuje dostatečnou výši ČPK, ale i přesto není 

dostatečně likvidní. To proto, ţe ČPK zahrnuje také poloţky málo likvidní nebo úplně 

nelikvidní. 

 

ČPK lze vypočítat dvěma způsoby: 

ČPK = oběžná aktiva − krátkodobá pasiva (2.3) 

Č𝐏𝐊 =  𝐝𝐥𝐨𝐮𝐡𝐨𝐝𝐨𝐛é 𝐳á𝐯𝐚𝐳𝐤𝐲 + 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥 −  𝐬𝐭á𝐥á 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚  (2.4)  

 

2.8.2 Čisté pohotové prostředky 

Jsou oproti ČPK očištěny od málo likvidních a nelikvidních aktiv. Mezi pohotové 

finanční prostředky se řadí především peníze v pokladně a na běţných účtech. Dále se 

mohou do výpočtu zařadit šeky, směnky, cenné papíry s krátkou splatností, krátkodobé 

vklady rychle přeměnitelné na peníze a zůstatky nevyčerpaných neúčelových úvěrů 

(Mrkvička, 2006). 

 

ČPP = pohotové finanční prostředky − okamţité splatné závazky  (2.5) 

 

2.8.3 Čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 

Čistý peněţně-pohledávkový finanční fond je určitým kompromisem mezi ČPK a ČPP 

(Mrkvička, 2006). 

 

ČPPFF = oběžná aktiva − zásoby − nelikvidní pohledávky − kr. závazky  (2.6) 

 

2.9 Bilanční pravidla 

Ke všem předešlým analýzám je dobré také zhodnotit jak je na tom firma s 

dodrţováním bilančních pravidel. Existují čtyři bilanční pravidla, která publikuje 

Scholleová (2008):  

 Zlaté bilanční pravidlo: srovnává sumu dlouhodobého majetku oproti 

dlouhodobým zdrojům. Dlouhodobý majetek by měl být financován 

z dlouhodobých zdrojů. 
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 Pravidlo vyrovnání rizika: analyzuje sumu vlastních zdrojů oproti sumě cizích 

zdrojů. Firma by měla pouţívat více vlastního kapitálu neţ cizího. 

 Pari pravidlo: podle tohoto pravidla můţe podnik uţívat vlastní kapitál 

v takovém objemu, v jakém ho můţe uloţit do dlouhodobého majetku 

 Růstové pravidlo: toto pravidlo doporučuje, aby tempo růstu investic bylo 

pomalejší neţ tempo růstu trţeb 

 

2.10 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele je moţno rozdělit do několika skupin podle toho, ze kterých údajů 

čerpají a podle toho na jakou část hospodaření podniku se zaměřují. Existuje pět nejvíce 

pouţívaných skupin, kterými jsou podle Blahy a Jindřichovské (2006, str. 53-54): 

 Ukazatele zadluţenosti: „měří rozsah, v jakém je firma financována cizími 

zdroji a její schopnost pokrýt své dluţné závazky“ 

 Ukazatele rentability: „zobrazují vliv likvidity, aktivity a zadluţenosti na zisk 

firmy“ 

 Ukazatele likvidity: „vysvětlují vztah mezi oběţnými aktivy a krátkodobými 

pasivy a schopnost společnosti dostát včas svým závazkům“ 

 Ukazatele aktivity: „měří efektivnost, s jakou řídí firma svá aktiva“ 

 Ukazatele trţní hodnoty: „jsou obrazem trţního-reálného-ocenění společnosti“  

 

Obr. 2.5 Členění poměrových ukazatelů 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Poměrové 
ukazatele

Ukazatele 
zadluženosti

Ukazatele 
rentability

Ukazatele 
likvidity

Ukazatele 
aktivity

Ukazatele 
tržní hodnoty
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Stěţejním východiskem této kapitoly je zisk. Zisk je sám o sobě široký pojem, má 

mnoho podob a proto je důleţité je zde vymezit. 

 

Kategorie zisku (Mrkvička, 2006; Valach et al., 1999): 

 EBDIT – Zisk před odečtením odpisů, úroků a daní 

 EBIT – Zisk před odečtením úroků a daní, je provozním hospodářským 

výsledkem 

 EBT – Zisk před zdaněním 

 EAT – Zisk po zdanění, čistý zisk 

 Provozní hospodářský výsledek – Je rozdílem mezi trţbami a nákupní cenou 

zboţí, vlastních výrobků a sluţeb 

 Hospodářský výsledek z finančních operací – Je výsledkem rozdílu finančních 

výnosů a nákladů 

 Hospodářský výsledek za běţnou činnost – Sčítá provozní hospodářský výsledek 

a hospodářský výsledek z finančních operací a následně od této hodnoty odečítá 

daň z příjmů za běţnou činnost 

 Mimořádný hospodářský výsledek – Vyplývá z rozdílu mimořádných výnosů a 

nákladů po zdanění 

 Hospodářský výsledek za účetní období – Je součtem hospodářského výsledku 

za běţnou činnost a mimořádného hospodářského výsledku 

 

2.10.1 Ukazatele zadluženosti 

Pojem zadluţenost se pouţívá v těch případech, jestliţe podnik financuje svá aktiva a 

činnosti cizími zdroji. Ukazatele zadluţenosti pak měří rozsah, v jakém podnik pouţívá 

cizí zdroje. To, ţe podnik financuje své aktiva cizími zdroji, nemusí být vţdy špatné. 

Rostoucí zadluţenost můţe přispět k celkové rentabilitě (Sedláček, 2011; Valach et al. 

1999). 

2.10.1.1 Ukazatel celkové zadluženosti 

Tento ukazatel je také označován např. jako ukazatel věřitelského rizika nebo Debt 

Ratio. Vyjadřuje poměr cizího kapitálu k celkovým aktivům. Věřitelé upřednostňují 

nízkou hodnotu tohoto ukazatele. Naopak vlastníci mají názor na hodnotu tohoto 

ukazatele opačný. Cizí kapitál je pro ně levnější (Sedláček, 2011). 
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Celková zadluženost =  
cizí kapitál

celková aktiva
 (2.7) 

 

2.10.1.2 Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Je často nazýván také jako Equity Ratio. Tento ukazatel vyjadřuje, jak vysoká je 

finanční samostatnost podniku. Je doplňkovým ukazatelem k celkové zadluţenosti a 

součet těchto dvou ukazatelů se dohromady rovná jedné (Sedláček, 2011). 

  

Podíl vlastního kapitálu na aktivech =  
vlastní kapitál

celková aktiva
 (2.8) 

 

2.10.1.3 Dlouhodobá zadluženost 

Poměřuje dlouhodobý cizí kapitál s celkovými aktivy. Dlouhodobý cizí kapitál zahrnuje 

dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy (Sedláček, 2001). 

 

Dlouhodobá zadluţenost =  
dlouhodobý cizí kapitál

celková aktiva
 (2.9) 

 

2.10.1.4 Běžná zadluženost 

Měří podíl krátkodobého cizího kapitálu a celkových aktiv (Sedláček, 2011). 

 

Běţná zadluţenost =  
krátkodobý cizí kapitál

celková aktiva
 (2.10) 

 

2.10.1.5 Úrokové krytí 

Tento ukazatel vyjadřuje jak efektivní je hospodaření podniku. Je-li výsledná hodnota 

tohoto ukazatele rovna jedné, podnik má nulový hospodářský výsledek. Jsou pokryty 

pouze úroky (Dluhošová, 2010). 
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Úrokové krytí =  
EBIT

úroky
 (2.11) 

 

2.10.1.6 Úrokové zatížení 

Je opačnou variantou úrokového krytí a vypovídá o tom, jak velkou částí hospodářského 

výsledku se pokryjí úroky (Dluhošová, 2010). 

 

Úrokové zatíţení =  
úroky

EBIT
 (2.12) 

 

2.10.1.7 Doba návratnosti úvěru 

Tímto ukazatelem je vyjádřen počet let potřebných ke splacení úvěrů. Vyuţívá se při 

rozhodování o poskytnutí úvěru (Dluhošová, 2010). 

 

Doba návratnosti úvěru =  
úvěry

EAT + odpisy
 (2.13) 

 

2.10.2 Ukazatele rentability 

Jsou určeny pro poměřování zisku s výší investovaných zdrojů, které byly vyuţity k 

jeho dosaţení. Obecně se rentabilita počítá jako poměr zisku a vloţeného kapitálu 

(Sedláček, 2001; Valach, 1999). 

2.10.2.1 Rentabilita aktiv (ROA) 

Tímto ukazatelem se měří produkční síla kaţdého podniku. Dá se vypočítat dvěma 

vzorci. Druhý vzorec zohledňuje zdanění, hodí se pro porovnávání podniků s rozlišnými 

daňovými podmínkami (Valach et al., 1999). 

 

ROA =
EBIT

celková aktiva
 (2.14) 

 

ROA =  
EAT + úroky .  1 − t 

celková aktiva
 (2.15) 
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2.10.2.2 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů vyjadřuje výnosnost dlouhodobých zdrojů ve spojení 

s vlastním kapitálem. Porovnáním s rentabilitou vlastního kapitálu podnik zjistí, zda mu 

pouţívání dlouhodobých zdrojů přináší efekt (Dluhošová et al., 2010). 

 

ROCE =  
EBIT

vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy
 (2.16) 

 

2.10.2.3 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Tímto ukazatelem se měří výnosnost kapitálu vloţeného akcionáři. Vypočítá se jako 

poměr čistého zisku a vlastního kapitálu (Valach et al., 1999). 

 

ROE =
EAT

vlastní kapitál
 (2.17) 

 

2.10.2.4 Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

Rentabilita vloţeného kapitálu určuje míru návratnosti investic akcionářů ve 

společnosti. Výsledná hodnota by se měla pohybovat od 15 do 40% (Mimick et al., 

2005). 

 

ROI =  
EBT + nákladové úroky

celkový kapitál
 (2.18) 

 

2.10.2.1 Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita trţeb je ukazatelem, jenţ hodnotí poměr zisku k trţbám (Sedláček, 2011). 

 

ROS =  
čistý zisk

tržby
 (2.19) 
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2.10.3 Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele slouţí pro sledování a hodnocení plnění závazků vůči svým věřitelům 

danou firmou (Sedláček, 2001). 

2.10.3.1 Běžná likvidita 

Tento ukazatel je také nazýván Current Ratio. Poměřuje oběţná aktiva s krátkodobými 

závazky. Přiměřená výše běţné likvidity je v rozmezí od 1,5 do 2,5 (Dluhošová et al., 

2010). 

 

Ukazatel celkové likvidity =  
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
 (2.20) 

 

2.10.3.2 Pohotová likvidita 

Čitatel vyjadřuje hodnotu pohotových prostředků firmy, k nimţ patří pokladní hotovost, 

peníze na bankovních účtech, obchodovatelné cenné papíry a pohledávky. Do vzorce by 

neměly patřit nedobytné pohledávky (Dluhošová et al., 2010). 

 

Pohotová likvidita =  
oběžná aktiva − zásoby

krátkodobé závazky
 (2.21) 

 

2.10.3.3 Okamžitá likvidita 

Je označována také jako Cash Ratio. Poměřuje pohotové platební prostředky a 

krátkodobé závazky. Pohotovými platebními prostředky se má na mysli peníze 

v hotovosti, peníze na bankovních účtech a šeky (Dluhošová et al., 2010). 

 

Okamţitá likvidita =  
pohotové platební prostředky

krátkodobé závazky
 (2.22) 

 

2.10.4 Ukazatele aktivity 

Jak uţ bylo výše předesláno, ukazatele aktivity slouţí pro zhodnocení efektivnosti 

hospodaření podniku s aktivy.  
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2.10.4.1 Obrátka celkových aktiv 

Tento ukazatel sleduje vyuţívání aktiv, měří, kolikrát se aktiva obmění za rok 

(Sedláček, 2001). 

 

Obrátka celkových aktiv =  
trţby

celková aktiva
 (2.23) 

 

2.10.4.2 Doba obratu aktiv 

Tento ukazatel navazuje na předešlý. Vyjadřuje, za jak dlouhou dobu dojde k obměně 

aktiv. Doba obratu aktiv je vyjádřena ve dnech (Dluhošová et al., 2010). 

 

Doba obratu aktiv =  
celková aktiva . 360

trţby
  (2.24) 

 

Všechny níţe uvedené ukazatele likvidity také hodnotí dobu obratu, ovšem kaţdý 

hodnotí dobu obratu jiné účetní poloţky. 

2.10.4.3 Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob =  
zásoby . 360

trţby
  (2.25) 

 

2.10.4.4 Doba obratu pohledávek 

Tento ukazatel slouţí podniku k tomu, aby pomocí něj spočítal, jak dlouho trvá 

odběratelům plnění závazků vůči němu (Freiberg, 2009). 

 

Doba obratu pohledávek =  
pohledávky . 360

tržby
 (2.26) 

 

2.10.4.5 Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků =
závazky . 360

trţby
 (2.27) 
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2.10.5 Ukazatele tržní hodnoty 

Tato skupina ukazatelů se liší od předchozích tím, ţe nevyuţívá pouze údaje z účetních 

výkazů (Valach et al., 1999). 

 

Proto byly vybrány z této skupiny ukazatelů pouze dva, které bude moţno na základě 

informací poskytnutých vybranou firmou v praktické části vypočítat. 

2.10.5.1 Čistý zisk na akcii 

Tento ukazatel poměřuje čistý zisk s počtem kmenových akcií. Čistý zisk je uvaţován 

jako zisk po zdanění a po výplatě přednostních dividend (Sedláček, 2001). 

 

Čistý zisk na akcii =  
EAT

počet kusů kmenových akcií
 (2.28) 

 

2.10.5.2 Účetní hodnota akcie 

Účetní hodnota akcie je ukazatelem, který vypovídá o výkonnosti a růstu podniku 

(Dluhošová, 2010). 

 

Účetní hodnota akcie =  
vlastní kapitál

počet kmenových akcií
  (2.29) 

 

2.11 Pyramidální rozklad 

Postup pyramidálního rozkladu je zaloţen na rozkladu vrcholového ukazatele na dílčí 

ukazatele, které jsou navzájem provázány. Vazby mezi dílčími ukazateli mohou být 

aditivní nebo multiplikativní. Cílem pyramidálního rozkladu je nejen demonstrace 

závislosti mezi ukazateli, ale i zhodnocení sloţitých vazeb v pyramidě. I malá změna 

jednoho ukazatele má vliv na celou vazbu (Pavelková a Knápková, 2009; Růčková, 

2010).  

 

Nejtypičtějším je Du Pont rozklad, jenţ je rozkladem rentability vlastního kapitálu 

(Růčková, 2010). 
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Obr. 2.6 Du Pont rozklad 

 

 

Zdroj: http://managementmania.com/index.php/component/content/article/35-

ostatni/725-dupontova-analyza 

 

Při Du Pont rozkladu je moţno pouţít kvantifikaci změn ve formě absolutního 

vyjádření, relativního vyjádření nebo vyjádření dílčích relativních přírůstků. 

 

Dílčí relativní přírůstek se dá vyjádřit poměrem logaritmu relativní změny niţšího 

ukazatele k logaritmu relativní změny vyššího ukazatele, jenţ je násoben roční relativní 

změnou vrcholového ukazatele.  

 

2.12 Bonitní a bankrotní modely 

„Souhrnné indexy hodnocení podniku představují celkovou charakteristiku finančně 

ekonomické situace podniku a jeho výkonnosti vyjádřenou jedním číslem. Bonitní 

indikátory mají odráţet kvalitu firmy podle její výkonnosti a jsou orientovány na 

vlastníky a investory. Bankrotní indikátory charakterizují schopnost firmy dostát svým 

závazkům a jsou důleţité zejména pro věřitele“ (Synek a Kopkáně, 2009, str. 184). 

 

  

http://managementmania.com/index.php/component/content/article/35-ostatni/725-dupontova-analyza
http://managementmania.com/index.php/component/content/article/35-ostatni/725-dupontova-analyza
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Mezi bonitní a bankrotní modely patří zejména podle Sedláčka (2011): 

 Kralickův rychlý test 

 Tamariho model 

 Index bonity 

 Altmanovo Z-score 

 Indexy IN 

 Beermanova diskriminační funkce 

 Taflerův bankrotní model 

 Grünwaldův index bonity 

 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

 Index celkové výkonnosti firmy 

 

Níţe se bude diplomová práce věnovat některým vybraným modelům z tohoto seznamu. 

2.12.1 Kralickův rychlý test 

Tento bonitní model pracuje se čtyřmi ukazateli a přiřazuje jim body od 1 do 5. 

Výsledek je pak dán aritmetickým průměrem všech bodů (Marinič, 2008). 

 

Pouţité ukazatele: 

Kvóta vlastního kapitálu =  
vlastní kapitál

celková aktiva
 (2.30) 

Doba splácení dluhu z CF

=  
 cizí kapitál − krátkodobý finanční  majetek

bilanční cash flow
 

(2.31) 

Cash flow v % trţeb =  
cash flow

trţby
 (2.32) 

ROA =  
HV po zdanění + úroky .  1 − daň. sazba 

celková aktiva
 (2.33) 
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Tab. 2.1 Stupnice hodnocení jednotlivých ukazatelů 

Ukazatel 

Bodové hodnocení 

Výborný 

(1) 

Velmi dobrý 

(2) 

Dobrý 

(3) 

Špatný 

(4) 

Ohroţen 

insolvencí (5) 

Kvóta vlastního 

kapitálu 
> 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 

Doba splácení dluhu 

z CF 
< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 

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

ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 

2001. 

 

2.12.2 Index bonity 

Index bonity se opírá o šest ukazatelů, jimiţ jsou: 

x1 =
cash flow

cizí zdroje
  (2.34)  

x2 =
celková aktiva

cizí zdroje
  (2.35) 

x3 =
zisk před zdaněním

celková aktiva
  (2.36) 

x4 =
zisk před zdaněním

celkové výkony
 (2.37) 

x5 =
zásoby

celkové výkony
  (2.38) 

x6 =
celkové výkony

celková aktiva
 (2.39) 

 

Výpočet indexu bonity je následující: 

1,5 x1 +  0,08 x2 +  10 x3 +  5 x4 +  0,3 x5 +  0,1 x6  (2.40) 

 

Bonita podniku je vyšší, čím je vyšší index bonity (Sedláček, 2011). 
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2.12.3 Altmanovo Z-score 

Tento model má dvě základní podoby podle kategorie podniku. Je vytvořen pro podniky 

s veřejně obchodovatelnými akciemi a pro podniky s neveřejně obchodovatelnými 

akciemi (Růčková, 2010). 

 

Jelikoţ v praktické části bude prováděna finanční analýza pro firmu s neveřejně 

obchodovatelnými akciemi, je níţe popsána jen podoba Altmanova Z-score pro takové 

firmy. 

 

Altmanovo Z-score vychází z pěti poměrových ukazatelů, kterými jsou podle 

Holečkové (2008): 

x1 =  
čistý pracovní kapitál

aktiva
 (2.41) 

x2 =  
nerozdělený zisk

aktiva
  (2.42) 

x3 =
zisk před zdaněním a úroky

aktiva
   (2.43) 

x4 =  
trţní hodnota vlastního kapitálu

účetní hodnota celkových dluhů
  (2.44) 

x5 =
trţby

aktiva
   (2.45) 

 

Jednotlivé poměrové ukazatele mají svou váhu. (Holečková, 2010)  

Z = 0,717 x1 +  0,847 x2 +  3,107 x3 +  0,42 x4 +  0,998 x5   (2.46) 

 

Posledním krokem se sleduje, do které skupiny výsledná hodnota zařadí. 

Existují následující skupiny: 

 

Tab. 2.2 Hodnocení Z-score 

Hodnota indexu Stav podniku 

> 2,99 Pásmo prosperity 

1,81 – 2,99 Pásmo šedé zóny 

< 1,81 Pásmo bankrotu 

Zdroj: HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. 2008. 
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2.12.4 Indexy IN 

Indexy Inky a Ivana Neumaierových jsou přímo určeny pro indikaci finančních rizik 

v českých podmínkách (Marinič, 2008). 

 

IN95 – index důvěryhodnosti 

Tento index je sestaven pro odhadování finanční tísně. Vychází z šesti ukazatelů 

vynásobených vahami, vypočtenými pro jednotlivá odvětví (Sedláček, 2011).  

 

Tyto váhy jsou zařazeny v příloze č. 1. Váhy V2 a V5 jsou pevně stanoveny pro 

všechna odvětví a ekonomiku. V2 = 0,11 a V5 = 0,10. 

 

x1 =
aktiva

cizí kapitál
  (2.47) 

x2 =
EBIT

nákladové úroky
  (2.48) 

x3 =
EBIT

aktiva
  (2.49)  

x4 =
výnosy

aktiva
  (2.50) 

x5 =
oběžná aktiva

krátkodobé závazky a úvěry
    (2.51) 

x6 =
závazky po lhůtě splatnosti

výnosy
 (2.52) 

 

IN95 = V1 .  x1 +  V2 .  x2 + V3 .  x3 + V4 .  x4 + V5 .  x5 −  V6 .  x6  (2.53)  

 

Tab. 2.3 Klasifikace podniků podle IN95 

IN > 2 Můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

1 < IN ≤ 2 „šedá zóna“ nevyhraněných podniků 

IN ≤ 1 Podnik je ohroţen váţnými finančními problémy 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2011. 
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IN99 

Tento index se vypočítá následovně: 

IN99 = −0,017 x1 + 4,573 x3 + 0,481 x4 + 0,015 x5  (2.54) 

 

Tab. 2.4 Klasifikace podniků dle IN99 

IN > 2,07 Podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku 

1,42 ≤ IN ≤ 2,07 Situace není jednoznačná, ale podnik spíše tvoří hodnotu 

1,089 ≤ IN < 1,42 
Nerozhodná situace, podnik má přednosti, ale i výraznější 

problémy 

0,684  ≤ IN < 1,089 Podnik spíše netvoří hodnotu 

IN < 0,684 Podnik má zápornou hodnotu ekonomického zisku 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2011. 

 

IN01 

Je spojením obou předcházejících indexů (Sedláček, 2011). 

Výpočet IN01: 

IN01 = 0,13 x1 +  0,04 x2 + 3,92 x3 + 0,21 x4 + 0,09 x5 (2.55) 

 

Tab. 2.5 Klasifikace podniků dle IN01 

IN > 1,77 Podnik dosahuje kladné hodnoty ekonomického zisku 

0,75 ≤ IN ≤ 1,77 „šedá zóna“ podnik netvoří hodnotu, ale také není bankrotující 

IN ≤ 0,75 Existence podniku je ohroţena 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2011. 

 

IN05 

Tento index je aktualizací IN01. 

IN05 = 0,13 x1 +  0,04 x2 + 3,97 x3 + 0,21 x4 + 0,09 x5  (2.56) 

 

 Nejen, ţe došlo ke změně vah, došlo i ke změnám v hranicích pro klasifikaci podniků.  
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Tab. 2.6  Klasifikace podniků dle IN05 

IN > 1,6 Můţeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9 < IN ≤ 1,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

IN ≤ 0,9 Firma je ohroţena váţnými finančními problémy 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2011. 

 

IN01 a IN05 jsou výhodné, jelikoţ slučují pohled věřitelů a vlastníků (Sedláček, 2011).  

 

Sedláček (2011, str. 112) zdůraznil, ţe: „jsou kritériem pro „ex post“ hodnocení a 

srovnání kvality fungování podniků a současně i „ex ante“ indikátorem včasné 

výstrahy“.  

 

2.12.5 Taflerův bankrotní model 

Základem tohoto modelu jsou ukazatele, které jsou klíčovými pro charakteristiku 

platební schopnosti společnosti (Mrkvička, 2006). 

 

x1 =
zisk před zdaněním

krátkodobé závazky
   (2.57) 

x 2 =
oběžná aktiva

cizí kapitál
 (2.58) 

x3 =
krátkodobé závazky

celková aktiva
 (2.59) 

x4 =
tržby

celková aktiva
 (2.60) 

 

Z = 0,53 x1 +  0,13 x2 + 0,18 x3 + 0,16 x4  (2.61) 

 

Tab. 2.7 Klasifikace podniků podle Taflerova bankrotního modelu 

Z > 0,3 Firma s malou pravděpodobností bankrotu 

Z < 0,2 U firmy lze očekávat bankrot s vyšší pravděpodobností 

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy. 

2001. 
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3 Charakteristika firmy 

Pro aplikaci finanční analýzy v praxi jsem si vybrala organizaci, kterou sama jiţ dobře 

znám, jelikoţ jsem s ní spolupracovala jiţ v rámci mé bakalářské práce. Zmiňovanou 

společností je společnost Beskydská stavební, a.s. Tato organizace sídlí v Třinci na 

Frýdecké ulici. 

 

V minulosti existovalo několik dalších právnických osob, provázaných s nynější 

Beskydskou stavební a.s. Jednalo se o společnosti ZO OS STAVBA-Beskydská 

stavební a.s. Třinec; Beskydská stavební, a.s. a MADOV stavební, s.r.o.  

 

Společnost ZO OS STAVBA-Beskydská stavební a.s. vznikla v roce 1991 a byla 

zrušena s likvidací v roce 2005 bez právního nástupce. 

 

Společnost Beskydská stavební a.s., IČ 45193509, byla zaloţena a vznikla v roce 1992 a 

fungovala aţ do 31. 3. 2010, kdy tato společnost zanikla bez likvidace fúzí splynutím se 

společností MADOV stavební, s.r.o, která vznikla o rok dříve, tedy v roce 1991. Jmění 

těchto dvou společností přešlo na nově zaloţenou společnost Beskydská stavební, a.s., 

IČ 28618891, která funguje dodnes. 

 

Regionálně firma působí na území Severní Moravy pro veřejný i soukromý sektor. 

Veškeré výkony jsou tedy prováděny na území České republiky. 

 

Hlavní podnikatelskou činností Beskydské stavební, a.s. je komplexní stavební činnost 

zaměřená na novostavby a rekonstrukce středního rozsahu, včetně stavebních řemesel 

(zednické, obkladačské, instalatérské), instalace topení, vody, plynu, elektroinstalace, 

práce klempířské, pokrývačské, zámečnické, stolařské. Dále se zabývá pronájmem 

mechanismů, nebytových prostor, obchodní činností a dopravou. 
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Ţivnosti, které Beskydská stavební a.s. provozuje, jsou podle výpisu ze Ţivnostenského 

rejstříku následující: 

 Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 

(Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 

elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 

napětí; Velkoobchod a maloobchod) 

 Projektová činnost ve výstavbě 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Izolatérství 

 Vodoinstalatérství, topenářství 

 Zámečnictví, nástrojařství 

 Montáţ, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

 Truhlářství, podlahářství 

 Klempířství a oprava karoserií 

 Montáţ, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

 Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o 

největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny; nákladní mezinárodní provozovaná 

vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny. 

 

Kvalita, kterou můţe tato organizace zákazníkům poskytnout, je podmíněna drţbou 

různých certifikátů. Mezi ně patří certifikát systému jakosti ISO 9001 dle normy ČSN 

EN ISO 9001:2001, dále pak certifikát na ochranu ţivotního prostředí dle ČSN EN ISO 

14001:2005 a certifikát SM BOZP dle normy OHSAS 18001:2008. 

 

V rámci zaměření této diplomové práce na analýzu finančního zdraví je zde důleţité 

zmínit rozdíly v kapitálové základně, které nastaly zánikem starší organizace a vznikem 

novější. 

 

První společnost Beskydská stavební, a.s. měla v době svého zániku upsán základní 

kapitál ve výši 24, 419 milionů Kč. Tento základní kapitál odpovídal 24 419 kusům 

kmenových akcií v listinné podobě na majitele ve jmenovité hodnotě 1000 Kč. 
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Společnost MADOV stavební, s.r.o. měla v době svého zániku upsán základní kapitál 

ve výši 100 tisíc Kč. 

 

A odlišně to má i nástupnická společnost Beskydská stavební, a.s., která má od 31. 3. 

2010 upsán základní kapitál ve výši 40 milionů Kč. Této výši základního kapitálu 

odpovídá 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Kaţdá jednotlivá akcie 

má jmenovitou hodnotu 2 miliony Kč. 

 

4 Metodika práce 

Finanční zdraví Beskydské stavební a.s. bude analyzováno především pomocí metody 

analýzy dokumentů. Tato metoda bude pouţívána především pro kvantitativní, ale také 

pro kvalitativní data. 

 

Analyzovanými dokumenty budou v první řadě Výroční zprávy, které obsahují rozvahu, 

výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce a další informace. Dalšími dokumenty, 

pouţitými pro tuto diplomovou práci jsou propagační materiály firmy. 

 

Analyzované období bude od roku 2007 do roku 2010. Výroční zprávy za rok 2007, 

2008 a 2009 budou hodnoceny jen za starší společnost Beskydská stavební a.s., nikoliv i 

za společnost MADOV stavební s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 je jiţ zpracována za 

společnost nástupnickou. 

 

Doplňující metodou, vyuţívanou v malé míře, bude pak metoda individuálního 

osobního rozhovoru. Ta se bude zaměřovat na získání informací, které nejsou obsahem 

výročních zpráv nebo jiných dokumentů uloţených ve sbírce listin vedených v 

obchodním rejstříku. Individuální osobní rozhovor bude probíhat s účetní firmy.  

 

K analýze finančního zdraví firmy bude pouţito rovnic, uvedených v teoretické části. 

Veškerá zjištěná data budou pro snadnou orientaci názorně prezentována v tabulkách, 

grafech či obrázcích. 
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5 Finanční analýza vybrané firmy a její vyhodnocení 

Praktická část této diplomové práce bude kopírovat přesnou strukturu jednotlivých 

popisovaných analýz v části teoretické. 

5.1 Horizontální a vertikální analýza 

Horizontální a vertikální analýza je v této práci zaměřena nejen na analýzu aktiv a 

pasiv, ale také na analýzu nákladů a výnosů. Horizontální analýza bude hodnocena 

pomocí výpočtu absolutní změny a řetězového indexu. Rovnice pro výpočet absolutní 

změny je označena v teoretické části číslem 2.1. Pro vertikální analýzu se dá říci, ţe 

bude vyuţito bazických indexů, kdy báze je hodnotou vrcholového ukazatele pro 

jednotlivé roky. 

 

Tab. 5.1 Horizonální analýza aktiv 

 Absolutní změna  Index  

 
2008-
2007 

2009-
2008 

2010-
2009  

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

AKTIVA -5081 16653 4601  0,97 1,10 1,03 

Dlouhodobý majetek -900 -3684 12627  0,94 0,72 2,32 

Dlouhodobý nehmotný majetek -24 156 -47      0,70 

Dlouhodobý hmotný majetek -876 -3840 12674  0,94 0,71 2,34 

Pozemky 0 -1451 7731  1,00 0,61 4,38 

Stavby -637 -602 -549  0,90 0,90 0,90 

SMV -239 -842 4987  0,94 0,76 2,82 

Ostatní 0 -945 505      0,93 

Oběžná aktiva -4290 19681 -7597  0,97 1,13 0,96 

Zásoby -3088 1448 2172  0,39 1,73 1,63 

Materiál -335 1870 -1138  0,34 11,81 0,44 

Nedokončená výroba a 
polotovary -2753 -422 3310  0,40 0,77 3,39 

Dlouhodobé pohledávky 4680 -4676 -1561  2,11 0,47 0,63 

Krátkodobé pohledávky 30644 17328 -72679  1,39 1,16 0,42 

Krátkodobý finanční majetek -36526 5581 64471  0,45 1,19 2,84 

Peníze 366 -283 120  2,16 0,59 1,30 

Účty v bankách -2892 23864 64351  0,79 3,20 2,85 

Krátkodobé cenné papíry a podíly -34000 -18000 0  0,35     

Časové rozlišení 109 656 -429  1,81 3,70 0,52 

 

V časovém období od roku 2007 do roku 2010 ve společnosti Beskydská stavební a.s. 

došlo k různým významným či méně významným změnám. V rámci aktiv jako celku 

došlo k jejich poklesu, následně razantnímu růstu a v posledním období pozvolnějšímu 

růstu. 
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U dlouhodobého majetku docházelo k jeho sniţování, kdeţto mezi roky 2009 a 2010 

došlo k jeho výraznému navýšení, na němţ se podílel nárůst pozemků a samostatných 

movitých věcí. 

 

Vývoj oběţných aktiv je odlišný jak od vývoje celkových aktiv, tak i od vývoje 

dlouhodobého majetku. Vyznačoval se poklesem, v druhé etapě výrazným nárůstem a 

poté znovu poklesem. Trendem bylo rok od roku větší sniţování krátkodobých 

pohledávek a s tím spojený rok od roku větší nárůst peněz na bankovních účtech. 

 

Tab. 5.2 Horizontální analýza pasiv 

 Absolutní změna  Index  

 
2008-
2007 

2009-
2008 

2010-
2009  

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

PASIVA -5081 16653 4601  0,97 1,10 1,03 

Vlastní kapitál -8909 -228 -8370  0,87 1,00 0,85 

Základní kapitál 0 0 15581  1,00 1,00 1,64 

Kapitálové fondy 0 -945 945        

Rezervní fondy, nedělitelný 
fond a ostatní fondy ze zisku 557 410 -4884  1,14 1,09   

Výsledek hospodaření 
minulých let -9420 10681 -26297  0,65 1,62 0,05 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období -46 -10374 6285  1,00 0,06 9,77 

Cizí zdroje 3846 16881 12971  1,04 1,16 1,11 

Rezervy -7955 -516 6153  0,17 0,67 6,77 

Dlouhodobé závazky 4449 -2503 240  1,49 0,82 1,02 

Krátkodobé závazky 7352 19900 -5590  1,09 1,22 0,95 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 12168        

Časové rozlišení -18 0 0        

 

Podmínkou správnosti rozvahy je pravidlo, ţe aktiva se musí rovnat pasivům. Tudíţ 

pasiva se musely vyvíjet v průběhu času stejně jako aktiva. V první etapě zaznamenaly 

pokles a poté uţ jen rostly. 

 

Vlastní kapitál se po celou analyzovanou dobu sniţoval, oproti tomu cizí zdroje rostly. 

Ve všech třech etapách za nárůstem cizích zdrojů stály změny vţdy jiných poloţek. 

V první etapě prudce vzrostly dlouhodobé závazky, ale také prudce klesly rezervy. 

Dlouhodobé závazky narostly o 49 % a rezervy klesly 83 %. Za nárůst cizích zdrojů 

v druhé etapě mohl nárůst krátkodobých závazků. Ve třetí etapě šlo o nárůst rezerv o 

577 % a firma také vyuţila bankovních sluţeb a opatřila si dlouhodobý úvěr. 
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Graf 5.1 Vývoj položek rozvahy v čase 

 

 

Tento graf názorně zobrazuje, jak se vyvíjely aktiva a pasiva v období od roku 2007 do 

roku 2010, a také jak se v daném období vyvíjely i hlavní poloţky aktiv a pasiv, mezi 

něţ patří dlouhodobý majetek, oběţná aktiva, vlastní kapitál a cizí zdroje. Linie mezi 

značkami v grafu 5.1 vţdy udává změnu poloţky, kterou popisují výše uvedené tabulky 

5.1 a 5.2. 

 

Tab. 5.3 Horizontální analýza Výkazu zisku a ztráty 

 Absolutní změna  Index  

 2008-2007 2009-2008 2010-2009   2008/2007 2009/2008 2010/2009 

NÁKLADY 139056 -234660 92317   1,33 0,59 1,28 

VÝNOSY 139010 -245034 98602  1,32 0,58 1,30 

 

K vývoji nákladů a výnosů v čase, je nutno podotknout, ţe docházelo k výrazným 

výkyvům. Jednalo-li se o nárůst nebo pokles, vţdy narostly i poklesly podobně jak 

náklady, tak výnosy. 

 

Pozitivem je, ţe je firma i po zdanění hospodářského výsledku stále zisková. Mezi další 

kladnou zprávu se řadí i fakt, ţe v posledním zkoumaném období výnosy narostly o 2 % 

více neţ náklady. Výnosy měly meziroční nárůst o 30 %, kdeţto náklady o 28 %. 
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Podrobnější tabulku, týkající se horizontální analýzy Výkazu zisku a ztráty, obsahuje 

příloha č. 4. 

 

Graf 5.2 Vývoj výnosů, nákladů a zisku v čase 

 

Jak jiţ bylo výše napsáno a je vidět i na tomto grafu, firma si stále udrţuje kladný 

výsledek hospodaření. Linie výnosů se udrţuje nad linií nákladů. 

 

Tab. 5.4 Vertikální analýza aktiv 

 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobý majetek 8,44% 8,15% 5,35% 12,07% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,01% 0% 0,09% 0,06% 

Dlouhodobý hmotný majetek 8,43% 8,15% 5,26% 12,01% 

Pozemky 2,22% 2,29% 1,27% 5,44% 

Stavby 3,93% 3,66% 2,99% 2,62% 

SMV 2,27% 2,20% 1,52% 4,19% 

… 0% 0% -0,53% -0,24% 

Oběžná aktiva 91,48% 91,70% 94,15% 87,68% 

Zásoby 3,01% 1,21% 1,91% 3,04% 

Materiál 0,30% 0,11% 1,14% 0,49% 

Nedokončená výroba a polotovary 2,71% 1,11% 0,77% 2,55% 

Dlouhodobé pohledávky 2,51% 5,47% 2,36% 1,45% 

Krátkodobé pohledávky 46,64% 66,90% 70,35% 29,13% 

Krátkodobý finanční majetek 39,31% 18,12% 19,55% 54,06% 

Peníze 0,19% 0,42% 0,22% 0,28% 

Účty v bankách 8,17% 6,65% 19,32% 53,77% 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 30,95% 11,05% 0% 0% 

Časové rozlišení 0,08% 0,15% 0,50% 0,26% 
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Jak je vidět z tabulky 5.4, na celkových aktivech mají po celou analyzovanou dobu 

největší podíl oběţná aktiva. Vesměs se hodnota podílu pohybuje okolo 90 % aktiv. 

Dlouhodobý majetek se pak v průběhu let podílel na aktivech od 5 do 12 %. 

 

Významnými poloţkami oběţných aktiv jsou krátkodobé pohledávky a krátkodobý 

finanční majetek. Krátkodobé pohledávky se podílely nejvíce na aktivech v roce 2009, 

kdy představovaly aţ 70 % aktiv. V roce 2010 se pak do aktiv významně zapsaly účty 

v bankách, kdy tvořily aktiva z 54%. 

 

Při konkrétním dotazu na vysoký podíl pohledávek na aktivech v roce 2009, účetní 

firmy doplnila, ţe tento stav byl zapříčiněn důsledkem smluvního ujednání u některých 

zakázek. Ve smlouvě bylo zakotveno, ţe fakturace nebude probíhat během roku, nýbrţ 

vše bude vyfakturováno konečnou fakturou, jejíţ splatnost spadala do roku nového, tedy 

roku 2010. Účetní také potvrdila, ţe tato praxe byla zaváděna i v letech předchozích. 

Prodlení investorů se podílelo na výši krátkodobých pohledávek v malém mnoţství 

případů. 

 

Tab. 5.5 Vertikální analýza pasiv 

 2007 2008 2009 2010 

PASIVA 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 39,29% 35,05% 31,67% 26,34% 

Základní kapitál 14,53% 14,99% 13,60% 21,71% 

Kapitálové fondy 0% 0% -0,53% 0% 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 2,33% 2,75% 2,72% 0% 

Výsledek hospodaření minulých let 15,80% 10,51% 15,48% 0,82% 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 6,63% 6,81% 0,40% 3,80% 

Cizí zdroje 60,70% 64,95% 68,33% 73,66% 

Rezervy 5,68% 0,97% 0,59% 3,92% 

Dlouhodobé závazky 5,43% 8,33% 6,16% 6,14% 

Krátkodobé závazky 49,60% 55,65% 61,57% 57,00% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0% 0% 0% 6,61% 

Časové rozlišení 0,01% 0% 0% 0% 

 

Největší podíl na pasivech zajišťují cizí zdroje a za nimi pak vlastní kapitál. Podíl cizích 

zdrojů v průběhu let zaznamenával rostoucí tendenci. U podílu vlastního kapitálu je to 

přesně naopak. Tento ve zkoumaném období klesal.  Podíl cizích zdrojů narostl od roku 

2007 do roku 2010 z 61 % na 74 %.  
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Vysoký podíl krátkodobých závazků na pasivech je na základě dodatečných informací 

od účetní firmy dán jak splatností faktur, tak částečně i neplacením ze strany firmy. 

Většinou se subdodavatelské smlouvy na stavební práce sepisují tak, aby splatnost 

korespondovala se splatností investora. Firma však ve výjimečných případech splatnost 

faktur podstatně zkracuje. To platí pro dodavatele, kteří jsou spolehliví a mohli by se 

dostat do finančních potíţí, kdyby splatnost byla tak dlouhá jako u ostatních dodavatelů. 

U kupních smluv Beskydská stavební uplatňuje dobu splatnosti 30 aţ 40 dní. 

 

V letech 2007 a 2010 byl zaznamenán také zvýšený podíl rezerv na pasivech. V těchto 

dvou letech byly rezervy vytvářeny účelově. Navíc bylo zjištěno na základě rozhovoru 

s finanční účetní, ţe v roce 2010 byla vytvořena tato účelová rezerva konkrétně na 

zateplení budov Beskydské stavební a.s. 

 

Vysoký podíl cizích zdrojů na pasivech z hlediska teoretických přístupů není příliš 

bezpečný, ani zdravý. Maximálně by měla firma dodrţovat poměr 70 % cizích zdrojů 

ku 30 % vlastních zdrojů. 

 

Tab. 5.6 Vertikální analýza nákladů 

 2007 2008 2009 2010 

NÁKLADY 100% 100% 100% 100% 

Výkonová spotřeba 85,83% 86,23% 88,03% 85,57% 

Spotřeba materiálu a energie 12,92% 8,31% 10,57% 9,87% 

Služby 72,91% 77,92% 77,46% 75,70% 

Osobní náklady 12,70% 10,18% 14,70% 11,64% 

Mzdové náklady 9,21% 7,26% 10,82% 8,47% 

Ostatní 3,49% 2,92% 3,88% 3,16% 

Daně a poplatky 0,08% 0,06% 0,06% 0,19% 

Odpisy DNM a DHM 0,77% 0,46% 0,71% 0,59% 

Zůstatková cena prodaného DM a 
materiálu 0,17% 0% 0,44% 0,02% 

Změna stavu rezerv -1,17% 1,66% -4,38% 1,43% 

Ostatní provozní náklady 0,76% 0,60% 0,32% 0,24% 

Nákladové úroky 0% 0% 0% 0,16% 

Ostatní finanční náklady 0,07% 0,23% 0,11% 0,13% 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0,79% 0,58% 0,01% 0,04% 

 

Po celou zkoumanou dobu má na celkových nákladech největší podíl výkonová 

spotřeba, kterou tvoří spotřeba materiálu a energie a sluţby. Průměrně se na nákladech 

podílí ve výši 86 %. Jako druhé se na celkových nákladech v největší míře podílejí 

osobní náklady ve výši od 10 do 15 %. 
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Není obvyklé, aby stavební firmy měly tak vysoký podíl sluţeb na celkových 

nákladech. Tato situace byla prověřována rozhovorem s účetní firmy. Bylo zjištěno, ţe 

se jedná především o zatíţení účtu 518, který zahrnuje do nákladů ostatní sluţby. Jedná 

se konkrétně o stavební práce a dále pak o zemní práce a dopravu. 

 

Tab. 5.7 Vertikální analýza výnosů 

 2007 2008 2009 2010 

VÝNOSY 100% 100% 100% 100% 

Výkony 99,15% 99,38% 97,45% 99,88% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 98,32% 99,85% 97,58% 99,11% 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,80% -0,48% -0,13% 0,77% 

Aktivace 0,03% 0,01% 0% 0% 

Tržby z prodeje DM a materiálu 0,36% 0,07% 2,33% 0,02% 

Tržby z prodeje DM 0,17% 0,07% 2,32% 0% 

Tržby z prodeje materiálu 0,19% 0% 0,01% 0,02% 

Ostatní provozní výnosy 0,37% 0,42% 0,16% 0,09% 

Výnosové úroky 0,11% 0,11% 0,06% 0,02% 

Ostatní finanční výnosy 0% 0,04% 0% 0% 

 

Vertikální analýza výnosů firmy Beskydská stavební a.s. je neustále poměrně 

vyrovnaná. Jediný a největší významný podíl patří výkonům, potaţmo jen trţbám za 

prodej vlastních výrobků a sluţeb. Ty tvoří vţdy 99 % všech výnosů. Pouze v roce 

2009, kdy ve firmě došlo k prodeji dlouhodobého majetku, byl podíl trţeb na výnosech 

97,45 %. 

 

5.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Pro výpočet rozdílových ukazatelů bylo vyuţito vzorců 2.3, 2.5 a 2.6. 

 

Tab. 5.8 Rozdílové ukazatele 

 2007 2008 2009 2010 

ČPK 70377 58735 58516 56509 

ČPP -17289 -61167 -75486 -5425 

ČPPFF 61085 152934 14393 47851 
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Graf 5.3 Rozdílové ukazatele v čase 

 

 

Jak lze posoudit nejenom z tabulky č. 5.8, ale také z grafu 5.3, nabývají rozdílové 

ukazatele odlišných hodnot. Je také důleţité podotknout, ţe se v průběhu času i jinak 

vyvíjí. 

 

Čistý pracovní kapitál v čase neustále pozvolně klesá. Čisté pohotové prostředky také 

klesají, ale v roce 2010 byl jiţ zaznamenán jejich nárůst. Největší neznámou je vývoj 

Čistého peněţně-pohledávkového finančního fondu. U toho byl zaznamenán nárůst, 

poté prudký pokles a znovu docela prudký nárůst. 

 

Pokud by firma ţádala  hodnocení platební schopnosti na základě Čistého pracovního 

kapitálu nebo Čistého peněţně-pohledávkového finančního fondu, dalo by se říci, ţe 

podle těchto dvou ukazatelů je dostatečně likvidní. Podle většiny autorů je uspokojivé, 

ţe tyto ukazatele nabývají kladných hodnot.  

 

Pokud by se ovšem jednalo o hodnocení na základě ukazatele Čistých pohotových 

prostředků, likvidita firmy v tomto případě není dostatečná. Ukazatel čistých 

pohotových prostředků nabývá záporných hodnot a firma tedy v dostatečné míře 

nekryje svůj dluh. 
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5.3 Dodržování bilančních pravidel 

Zlaté bilanční pravidlo je firmou dodrţováno. Dlouhodobý majetek je financován 

dlouhodobými zdroji, mezi které se řadí vlastní kapitál, rezervy, dlouhodobé závazky a 

dlouhodobé úvěry. 

 

Jiţ při vertikální analýze pasiv bylo zjištěno, ţe firma pouţívá více cizích zdrojů neţ 

vlastních. Tudíţ nedodrţuje pravidlo vyrovnávání rizika. 

 

Na rozdíl od předešlého pravidla, Pari pravidlo firma dodrţuje celou analyzovanou 

dobu. Vlastní kapitál převyšuje hodnotu dlouhodobého majetku, společnost tudíţ můţe 

pořizovat nové investice.    

 

Dodrţování růstového pravidla lze zhodnotit na základě informací z horizontální 

analýzy. Dlouhodobý majetek v prvním období klesl o 900 tisíc Kč, ve druhém klesl o 3 

miliony 684 tisíc Kč a ve třetím zaznamenal nárůst o 12 milionů 627 tisíc Kč. U trţeb to 

bylo tak, ţe v prvním období narostly o 145 milionů 484 tisíc Kč, ve druhém období 

poklesly o 252 milionů 186 tisíc Kč a ve třetím vzrostly o 102 milionů 801 tisíc Kč. 

 

Porovnáním těchto údajů je jasné, ţe v prvním a třetím období firma růstové pravidlo 

dodrţela. 
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5.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele v praktické části budou analyzovány v takovém rozsahu, v jakém 

jsou popsány v teoretické části. Pro jejich výpočet jsou v této části vyuţívány vzorce 2.7 

aţ 2.29. 

 

Tab. 5.9 Ukazatele zadluženosti 

 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost 55,02% 63,98% 67,74% 69,75% 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech 39,29% 35,05% 31,67% 26,34% 

Dlouhodobá zadluženost 11,10% 9,30% 6,76% 16,66% 

Běžná zadluženost 49,60% 55,65% 61,57% 57,00% 

Úrokové krytí    11,94 

Úrokové zatížení    8,38% 

Doba návratnosti úvěru    1,28 

 

V letech 2007 aţ 2009 nejsou v tabulce uvedeny ţádné hodnoty úrokového krytí, 

úrokového zatíţení a doby návratnosti úvěru, jelikoţ v tomto období firma nebyla 

zatíţena úvěrem. 

 

Celková zadluţenost firmy měla po celé analyzované období obdobný průběh, a to ten, 

ţe rostla. Ovšem důleţité je podotknout, ţe nerostla pravidelně proporcionálně. V roce 

2010 dosáhla zadluţenost 70 %, coţ je velmi vysoká hodnota. Na tak vysoké hodnotě 

celkové zadluţenosti se především podílely krátkodobé závazky, úvěr a rezervy. Jak jiţ 

bylo dříve zmíněno, výše závazků je způsobena především délkou splatnosti faktur 

částečně také neplacením. Rezerva pak slouţila pro realizaci zateplení budov Beskydské 

stavební a.s. 

 

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech má také jednotvárný průběh. Naopak ale 

klesající. Pokud celková zadluţenost roste, podíl vlastního kapitálu na aktivech musí 

klesat. S poklesem tohoto ukazatele klesá i finanční samostatnost podniku. 

 

Dalším zkoumaným ukazatelem zadluţenosti je ukazatel dlouhodobé zadluţenosti. Ten 

se nevyvíjel tak jednoznačně jako předešlé ukazatele. Zaznamenal po sobě následující 

pokles a v poslední etapě došlo k nárůstu. Růst dlouhodobé zadluţenosti byl zapříčiněn 

přijetím dlouhodobého úvěru. Dlouhodobá zadluţenost není pro firmu v mnoha 

případech pozitivní. Můţe dojít k riziku, ţe firma nebude mít dostatek prostředků pro 
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splácení a proto bude pořizovat další a další úvěry k pokrytí těch předešlých, coţ můţe 

vést k zániku společnosti. 

 

Pokles ukazatele běţné zadluţenosti v posledním roce je dobrým krokem, ačkoliv bylo 

by samozřejmě lepší, kdyby klesala dlouhodobá zadluţenost a běţná zadluţenost byla 

udrţována na stabilní hodnotě.  

 

Graf 5.4 Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 

 

V neposlední řadě zbývá zhodnotit ukazatele zadluţenosti, jenţ se váţí k úvěrům. 

Ukazatel úrokového krytí je dosti vysoký. Společnost vytvořila v roce 2010 takový 

hospodářský výsledek, jímţ se jí podařilo pokrýt nejen úroky. Úroky jsou pokryty 

8,38% výsledného hospodářského výsledku. 

 

Jestliţe společnost bude stále vytvářet zisk a odpisy ve stejné hodnotě jako v roce 2010, 

podaří se jí splatit dlouhodobý úvěr za 1 rok a 4 měsíce. 

 

Tab. 5.10 Ukazatele rentability 

 2007 2008 2009 2010 

ROA 6,63% 6,81% 0,40% 4,10% 

ROCE 19,29% 20,36% 1,10% 10,88% 

ROE 16,87% 19,42% 1,26% 14,43% 

ROI 8,63% 8,83% 0,42% 4,25% 

ROS 2,58% 1,92% 0,22% 1,64% 
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Pro výpočet rentability aktiv (ROA) byl vyuţit vzorec 2.14, jelikoţ společnost 

Beskydská stavební a.s. v letech 2007 aţ 2009 nebyla zatíţena ţádným bankovním 

úvěrem a tudíţ neplatila ani úroky, které spadají do výpočtu podle vzorce 2.15.  

 

Trend vývoje ukazatelů rentability v čase je pro všechny kromě ukazatele rentability 

trţeb (ROS) identický. Od roku 2007 do roku 2008 všechny zaznamenaly nárůst. Mezi 

roky 2008 a 2009 u nich došlo k poklesu a v poslední etapě opět narostly. Avšak 

odpovídají hodnotě niţší neţ v roce 2008. Rentabilita trţeb (ROS) po dvě období 

klesala, aţ v roce 2010 začala růst. To, ţe rentabilita trţeb oproti ostatním rentabilitám 

ze začátku zkoumaného období jiţ klesala, bylo způsobeno současně změnami jak 

čitatele, tak jmenovatele v rovnici 2.19. Podílu trţeb na celkových výnosech vzrostl a 

čistý zisku poklesl. 

 

Produkční síla zkoumaného podniku na základě zhodnocení rentability aktiv (ROA) 

není nijak slavná. Společnost by se měla zaměřit pro další období na její zvyšování. 

 

Dle mého názoru mohli být akcionáři s rentabilitou vlastního kapitálu (ROE) spokojeni 

po celé analyzované období kromě roku 2009, kdy tato rentabilita dosáhla hodnoty 1,26 

%.   

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) přinášela firmě efekt do roku 2008, kdy 

převyšovala rentabilitu vlastního kapitálu (ROE). V roce 2009, ani v roce 2010 bohuţel 

hodnotu rentability vlastního kapitálu (ROE) nepřevýšila.  

 

Analýzou ukazatele rentability vloţeného kapitálu (ROI) bylo zjištěno, ţe nesplňuje ani 

v jednom roce hodnotu, která by se měla pohybovat v poţadovaném intervalu od 15 do 

40 %. Návratnost investic akcionářů není dostatečná. 

 

Ani rentabilita trţeb (ROS) nedosahuje pro tento podnik významných hodnot. 
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Graf 5.5 Vývoj ukazatelů rentability 

 

 

Tab. 5.11 Ukazatele likvidity 

 2007 2008 2009 2010 

Ukazatel celkové likvidity 1,84 1,65 1,53 1,54 

Pohotová likvidita 1,78 1,63 1,50 1,48 

Okamžitá likvidita 0,17 0,13 0,32 0,95 

 

Běţná likvidita, kterou vyjadřuje v tabulce 5.11 ukazatel celkové likvidity, se pohybuje 

v rozmezí od 1,5 do 2,5. Tento interval byl v teoretické části označen za interval pro 

přiměřenou výši běţné likvidity. 

 

Dle mého názoru se i ostatní dva ukazatele pohybují v přiměřené výši ve všech 

analyzovaných letech. 
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Graf 5.6 Vývoj ukazatelů likvidity 

 

 

Co se týče vývoje ukazatelů likvidity, měla by firma zajistit, aby celková likvidita 

neklesala a udrţovala se v intervalu od hodnoty 1,5. Pohotová likvidita by mohla 

v následujících letech ještě výrazněji klesnout. Na druhou stranu by nemuselo v dalších 

letech k růstu okamţité likvidity. Mohla by se ustálit na hodnotě z roku 2007. 

 

Tab. 5.12 Ukazatele aktivity 

 2007 2008 2009 2010 

Obrátka celkových aktiv 2,57 3,54 1,81 2,32 

Doba obratu aktiv 140,31 101,74 199,30 155,22 

Doba obratu zásob 4,23 1,23 3,80 4,72 

Doba obratu pohledávek 68,97 73,62 144,89 47,47 

Doba obratu závazků 77,21 65,09 135,00 98,01 

 

Obrátka celkových aktiv se rok od roku mění. V roce 2008 se obměnily aktiva skoro 

čtyřikrát za rok. V roce 2010 se obměnily více neţ dvakrát. Nejméně však k obměně 

došlo v roce 2009, kdy se aktiva obměnily ani ne dvakrát. I zde je jasné, ţe příčinou je 

velký objem pohledávek, které měla firma na konci roku 2009. 

 

K obměně aktiv došlo v roce 2008 po 102 dnech. V roce 2009 pak po 200 dnech. Doba 

obměny zásob se v této firmě pohybovala od jednoho dne po skoro pět dnů, které byly 

zaznamenány v roce 2010. 

 

Odběratelům ve zkoumaném období trvalo průměrně od 48 do 145 dnů, neţ splnili svou 

povinnost a uhradili společnosti Beskydská stavební a.s. své závazky. 145 dnů od 

vzniku plnění do zaplacení bylo zjištěno v roce 2009.  

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2007 2008 2009 2010

Ukazatel celkové 
likvidity

Pohotová 
likvidita

Okamžitá likvidita



 

- 48 - 

Společnost Beskydská stavební a.s. hradila své závazky dodavatelům průměrně od 65 

dnů do 135 dnů. V letech 2008 a 2009 platila závazky ještě dřív, neţ jí byly splaceny 

pohledávky. To není moţné provádět, pokud chce firma růst a nedostat se do platební 

neschopnosti nebo potíţí s cash flow, pak musí hlídat také období mezi přijetím peněz 

od odběratelů a následným splacením svých závazků. V roce 2010 se společnost tímto 

začala řídit a dosáhla nejdelšího intervalu mezi přijetím peněz od odběratelů a 

splacením peněz svým dodavatelům. V roce 2010 tedy mohla vyuţít celých 50 dní ve 

svůj prospěch. 

 

Graf 5.7 Vývoj ukazatelů aktivity 

 

 

Tab. 5.13 Ukazatele tržní hodnoty 

 2007 2008 2009 2010 

Čistý zisk na akcii 0,46 0,45 0,03 350,10 

Účetní hodnota akcie 2,70 2,34 2,33 2425,60 

 

Tab. 5.14 Počet akcií Beskydské stavební a.s. 

 2007 2008 2009 2010 

Počet akcií 24419 24419 24419 20 

 

Jak bylo jiţ v teoretické části uvedeno, vzorce pro výpočet ukazatelů trţní hodnoty pro 

svůj výpočet vyţadují počet akcií společnosti. Jelikoţ se počet akcií od roku 2007 do 

roku 2009 v porovnání s počtem akcií v roce 2010 výrazně liší, projevilo se to i na 

výsledných hodnotách Čistého zisku na akcii a Účetní hodnoty akcie. Proto má 

vypovídací schopnost porovnání ukazatelů za rok 2007 aţ 2009.  
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Pokles počtu akcií v roce 2010 ovlivnil vznik nové, následnické organizace. Počet akcií 

vychází ze Stanov organizace. 

 

Graf 5.8 Vývoj ukazatelů tržní hodnoty 

 

 

Na základě grafu 5.8 je názorně vidět, ţe jak ukazatel čistého zisku na akcii, tak 

ukazatel účetní hodnoty akcie v čase klesal. V roce 2010 z důvodu zaloţení nové, 

nástupnické společnosti, hodnoty obou ukazatelů prudce narostly, jak ukazuje tabulka 

5.13. 

 

5.5 Pyramidální rozklad 

V této diplomové práci bude pyramidální rozklad ROE kopírovat strukturu rozkladu, 

tak jak je uvedena v Obrázku 2.6. Pro účely této práce budou analyzovány první čtyři 

úrovně. 

 

Kaţdý ukazatel bude hodnocen několika charakteristikami, viz následující tabulka. 

 

Tab. 5.15 Charakteristiky ukazatelů 
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Obr. 5.1 Du Pont rozklad za období 2007-2008 

       ROE    

       16,87% 19,42%    

       2,55% 1,15    

       15,12%    

                

               

     ROA   A/VK  

     6,63% 6,81% 
x 

254,52% 285,33%  

     0,18% 1,03 30,81% 1,12  

     2,85%   12,27%  

                 

               

  ROS     Obrat aktiv   

  2,58% 1,92%  
x 
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11137 11091 
: 
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: 

168034 162953 

-46 1,00 145484 1,34 -5081 0,97 

-0,44%    31,22%    -3,30% 

 

Jak je vidět, ukazatelé jsou vyjádřeny v různých jednotkách. Čistý zisk, trţby a aktiva 

jsou vyjádřeny v peněţních jednotkách, tedy v českých korunách. Vyjádřením obratu 

aktiv je bezrozměrné číslo a ostatní zbylé ukazatele jsou vyjádřeny v procentech. 

 

Co se týče absolutních a relativních změn, není třeba je rozsáhle komentovat. 

Zajímavější je soustředit se na vysvětlení dílčích relativních změn.  

 

V období mezi rokem 2007 a 2008, vrcholový ukazatel rentability vlastního kapitálu 

relativně vzrostl o 15 %. Zásluhu na tom měl především nárůst poměru aktiv a vlastního 

kapitálu, který se na těchto 15 procentech podílel 12,27 %. Výrazně menší podíl na 

nárůstu rentability vlastního kapitálu měla rentabilita aktiv, ve výši 2,85 %. To, ţe 

rentabilita aktiv neporostla tak výrazně, zapříčinil výrazný pokles rentability trţeb. Ten 

byl vyčíslen na -31,67 %. Pokles rentability trţeb je následkem poklesu čistého zisku, 

ačkoliv nárůst trţeb byl významný. 

 

Rozklad rentability vlastního kapitálu mezi roky 2008 a 2009, kdy došlo k jejímu 

výraznému poklesu, je zařazen do přílohy č. 5, kde je graficky znázorněn. 
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5.6 Bonitní a bankrotní modely 

 

Tab. 5.16 Kralickův rychlý test 

 2007 2008 2009 2010 

Kvóta vlastního kapitálu 39,29% 35,05% 31,67% 26,34% 

Doba splácení dluhu z CF 2,51 5,67 40,17 4,00 

Cash flow v % tržeb 2,18% 4,01% -3,53% 3,65% 

ROA 6,63% 6,81% 0,40% 0,29% 

 

Tab. 5.17 Vývoj hodnot Kralickova rychlého testu 

2007 2008 2009 2010 

2,5 3 3,75 3 

 

Kaţdé z vypočtených hodnot z tabulky 5.16 bylo přiřazeno bodové ohodnocení na 

základě tabulky 2.1. Následně byly tyto hodnoty zprůměrovány, a bylo dosaţeno hodnot 

pro kaţdý rok zvlášť, viz tabulka 5.17. 

 

Na základě Kralickova rychlého testu lze vyvodit, ţe nejlepší finančně ekonomické 

situace Beskydská stavební a.s. dosáhla v roce 2007, zatímco v roce 2009 na tom byla 

nejhůře. Je také vidět, ţe fúze společností na začátku roku 2010 přispěla ke zvýšení 

bonity firmy. 

 

Tab. 5.18 Index bonity 

 2007 2008 2009 2010 

cash flow/cizí zdroje 0,092 0,219 -0,093 0,115 

celková aktiva/cizí zdroje 1,647 1,540 1,463 1,358 

zisk před zdaněním/celková aktiva 0,086 0,088 0,004 0,039 

zisk před zdaněním/celkové výkony 0,033 0,025 0,002 0,017 

zásoby/celkové výkony 0,012 0,003 0,011 0,013 

celkové výkony/celková aktiva 30,650 43,198 33,747 19,369 

 

Tab. 5.19 Vývoj hodnot Indexu bonity 

2007 2008 2009 2010 

4,37 5,78 3,41 2,69 

 

Posouzení bonity podniku podle Indexu bonity se výrazně liší od závěrů Kralickova 

rychlého testu. V rámci tohoto modelu byl na tom zkoumaný podnik ekonomicky 

nejlépe v roce 2008. Od té doby nedošlo ke zlepšení. Na rozdíl od Kralickova rychlého 
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testu, bonitu Beskydské stavební a.s. po fúzi společností tento model hodnotí jako 

nejhorší v celém analyzovaném období. 

 

Tab. 5.20 Altmanovo Z-score 

 2007 2008 2009 2010 

ČPK/aktiva 0,419 0,360 0,326 0,307 

nerozdělený zisk/aktiva 0,158 0,105 0,155 0,008 

zisk před zdaněním a úroky/aktiva 0,086 0,088 0,004 0,043 

tržní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota celkových dluhů 0,714 0,548 0,468 0,378 

tržby/aktiva 2,580 3,541 1,850 2,320 

 

Tab. 5.21 Vývoj hodnot Altmanova Z-score 

2007 2008 2009 2010 

3,58 4,39 2,42 2,83 

 

Altmanovo Z-score hodnotí bonitu Beskydské stavební a.s. také jinak neţ předešlé dva 

modely. Nejlepšího stavu dosáhla firma v roce 2008, kdy se podle Altmanova Z-score 

pohybovala v pásmu prosperity. Předešlý rok, tedy rok 2007 se firma také pohybovala 

v zóně prosperity, kdeţto za poslední dva roky se hodnoty pohybují v rámci intervalu, 

označující pásmo šedé zóny. V této šedé zóně je nemoţné přesně určit, zda se firmě daří 

či nikoliv. Výpočet podle Altmana ale také podporuje tezi, ţe fúze podniku prospěla. 

Hodnota Z-score v roce 2010 se totiţ opět přiblíţila na dosah zóně prosperity. 

 

Tab. 5.22 Indexy IN 

 2007 2008 2009 2010 

aktiva/cizí kapitál 1,647 1,540 1,463 1,358 

EBIT/nákladové úroky 0,000 0,000 0,000 11,694 

EBIT/aktiva 0,086 0,088 0,004 0,043 

výnosy/aktiva 2,610 3,544 1,851 2,340 

oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry 1,844 1,648 1,529 1,538 

závazky po lhůtě splatnosti/výnosy 0,007 0,023 0,017 0,015 

 

Data pro výpočet indexů IN vycházejí buď z Rozvahy, nebo z Výkazu zisku a ztráty. U 

výpočtu indexu IN95 je však zapotřebí znát také hodnotu závazků po lhůtě splatnosti. 

Ty se ve výše zmíněných výkazech nenacházejí. Jsou vedeny v interních dokumentech. 

Podniková účetní na základě individuálního rozhovoru však tato data pro tuto 

diplomovou práci poskytla. Závazky po lhůtě splatnosti firma sleduje vţdy k 31. 12. 

Vývoj závazků po lhůtě splatnosti za analyzované roky a navíc i za rok 2011 mapuje 
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Graf 5.9. Pro výpočet indexu IN95 je také zapotřebí čerpat váhové koeficienty, které 

jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

Graf 5.9 Vývoj závazků po lhůtě splatnosti 

 

 

Za rok 2011 se závazky po lhůtě splatnosti společnosti sníţily. Ovšem nedosáhly svého 

minima, které bylo vykázáno 31. 12. 2007. Zajímavá je i ta informace, ţe firma 

evidovala k poslednímu dni kalendářního roku 2011 o přibliţně 600 % více závazků po 

splatnosti nad 1 rok neţ pohledávek po splatnosti 1 rok. To můţe být důvodem dosaţení 

uspokojivých hodnot likvidity. 

 

Tab. 5.23 Vývoj hodnot indexů IN 

 2007 2008 2009 2010 

IN95 2,28 2,82 1,60 3,21 

IN99 1,65 2,11 0,91 1,32 

IN01 1,27 1,44 0,73 1,44 

IN05 1,27 1,44 0,73 1,44 

 

Index IN95 klasifikuje společnost Beskydskou stavební a.s. ve všech analyzovaných 

obdobích, mimo rok 2009, za společnost u které můţeme předvídat uspokojivou 

finanční situaci. V roce 2009 se společnost zařadila podle klasifikační tabulky 

z teoretické části do tzv. „šedé zóny“ nevyhraněných podniků. 

 

Index IN99 se vyznačuje rozsáhlejší hodnotící tabulkou. Existuje pět výsledných 

variant. Nejlépe na tom byla společnost v roce 2008, kdy se řadila k podnikům, které 

dosahují kladné hodnoty ekonomického zisku. V roce 2007 pak byl zkoumaný podnik 
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definován nejednoznačně, ale spíše tvořil hodnotu. V letech 2010 spadl o stupeň níţe 

neţ v roce 2007. A v roce 2009 na tom byl úplně nejhůře, kdy ani netvořil hodnotu. 

Pokud jiţ dříve firma ze své vlastní iniciativy analyzovala svoji situaci na základě 

indexu IN01, musela být z výsledku přinejmenším překvapená. Ten ji totiţ v roce 2007, 

2008 a 2010 zařadil k firmám, které netvoří hodnotu. Za rok 2009 jí příslušela 

klasifikace podniku s existenčními problémy.  

 

Ačkoliv index IN05 pracuje s jinou klasifikační tabulkou, stále lze firmu Beskydskou 

stavební a.s. hodnotit tak jako v předešlém případě. V letech 2007, 2008 a 2010 se tedy 

firma pohybovala v šedé zóně a v roce 2009 měla existenční potíţe. Změna klasifikační 

tabulky především souvisí s navýšením hraniční hodnoty pro podniky vykazující 

existenční problémy a sníţením horní hranice pro skupinu podniků s nevyhraněnými 

výsledky.  

 

Tab. 5.24 Taflerův bankrotní model 

 2007 2008 2009 2010 

zisk před zdaněním/krátkodobé závazky 0,17 0,16 0,01 0,07 

oběžná aktiva/cizí kapitál 1,51 1,41 1,38 1,19 

krátkodobé závazky/celková aktiva 0,50 0,56 0,62 0,57 

tržby/celková aktiva 2,57 3,54 1,81 2,32 

 

Tab. 5.25 Vývoj hodnot Taflerova bankrotního modelu 

2007 2008 2009 2010 

0,79 0,93 0,58 0,66 

 

Taflerův bankrotní model nepatří se svou klasifikací mezi modely rozsáhlé. Beskydská 

stavební a.s. spadá podle Taflerova bankrotního modelu mezi ty podniky, u kterých lze 

očekávat bankrot jen s malou pravděpodobností. Od roku 2007 aţ do roku 2010 se 

pohybuje stále nad hraniční hodnotou 0,3. Nejvyšší hodnoty dosáhl podnik v roce 2008. 
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6 Návrhy a doporučení 

6.1 Návrhy a doporučení na základě horizontální analýzy 

Stavebnictví je oborem velmi nestabilním a proto by se měla Beskydská stavební a.s. 

pro další období zaobírat otázkou, v jakém druhu majetku chce svůj vlastní i cizí kapitál 

vázat. Jisté je, ţe pokud se rozhodne pro investování do dlouhodobého majetku, můţe 

dosáhnout konkurenční výhody na trhu. Dlouhodobý majetek, který firma můţe pořídit, 

můţe buď její výrobu zkvalitnit, nebo také pomůţe k rozvoji a pouţívání nových 

technologií a znalostí. Firma se nemusí soustředit pouze na rozsáhlé investice, které 

vyţadují milionové peněţní výdaje, ale i na investice v menších peněţních objemech.  

 

Jelikoţ firma funguje na trhu dlouhou dobu, měla by mít uţ dostatečnou základnu 

dlouhodobého majetku, mezi níţ patří velké stroje, dopravní prostředky, budovy, sklady 

atd. Měly by být realizovány tedy spíše investice do dlouhodobého majetku v menších 

peněţních objemech. A také z jiného hlediska hlavně rozvojové, ale i obnovovací 

investice. Obnovovací investicí by mohl být nákup nových stavebních míchaček a lisu 

na brikety pro oddělení stolárny, u kterých dochází k častým poruchám. Jelikoţ se 

Beskydská stavební a.s. rozhodla pro nové zaměření na zateplování budov, rozvojovou 

investicí je plánované pořízení lešení. K němu by dále mohla zakoupit specifické díly, 

které jsou potřebné při větší členitosti staveb. Konkrétně jde např. o výstupky, balkony, 

vchody a lešeňový vrátek. Ten slouţí pro dopravu dílců do vyšších pater lešení. 

 

Oběţná aktiva a především pak materiál, který má firma umístěn ve skladě nebo přímo 

na staveništi by měl vţdy průběh výroby zabezpečit. Ale není nutné, aby firma 

skladovala materiál jiţ při započetí stavební výroby pro pokrytí celé zakázky. Hlavním 

důvodem pro toto jednání je nákladnost skladování, popřípadě hrozba krádeţe nebo také 

ač přirozené, nýbrţ zbytečné úbytky některých stavebních materiálu.  

 

V oblasti pasiv je pro firmu důleţité sledovat a porovnávat současně změnu vlastního 

kapitálu se změnou cizího kapitálu. Jak je všeobecně známo vlastní kapitál je draţší neţ 

cizí kapitál. Ale mnoţství cizího kapitálu by nemělo být například podle Růčkové větší 

neţ 70 %. Lépe se dá korigovat tato skutečnost na základě vyhodnocení poměrových 

ukazatelů. 
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Široká veřejnost má zafixováno, ţe nejlepší variantou je, kdyţ výnosy maximálně 

rostou a náklady maximálně klesají. Pokud by firma jednala podle tohoto pravidla, a 

základem jednání by byl nákup levnějších a méně kvalitnějších vstupů a také 

navyšování cen výsledné výroby, byl by to krok špatným směrem. V této oblasti by se 

měla firma zaměřit především na sniţování nákladů. O které náklady by se mělo jednat 

je otázka pro výstup z vertikální analýzy nákladů.  

 

6.2 Návrhy a doporučení na základě vertikální analýzy 

Co se týče trendu ve vývoji poloţek aktiv, firma by měla navázat na rok 2010. Tehdy se 

rozšířil poměr pozemků a samostatných movitých věcí na celkových aktivech. V plánu 

pro příští období je, jak jiţ bylo výše napsáno, pořízení lešení, kvůli rozšíření výrobních 

kapacit o práce na zateplování budov. Dále by nově samostatnými movitými věcmi 

mohly být jiţ zmíněné stavební míchačky a specifické doplňky k lešení, ale také nové 

stroje, jako jsou nákladní automobily, které by mohly zajišťovat dopravu materiálu na 

stavby. Pořídit by se daly nově např. i jeřáby a bagry. Tyto zmíněné stroje si však firma 

můţe pronajmout, coţ je pro ni v tuto chvíli výhodnější a proto nákup těchto strojů 

zatím nedoporučuji. 

 

V dalších letech by se firma mohla zaměřit ještě na zajištění nových stavebních prostor, 

respektive skladovacích prostor, které by vyuţívala k zaparkování výše zmíněných 

strojů, pokud se rozhodne pro jejich koupi. Pokud by společnost stroje plně 

nevyuţívala, mohla by je také pronajímat za úplatu jiným firmám. Správným krokem, 

který Beskydská stavební a.s. nastartovala v roce 2010, je sniţování krátkodobých, i 

dlouhodobých pohledávek. Sniţováním pohledávek sniţuje firma riziko, ţe nebude 

schopna zaplatit svým dodavatelům. 

 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, cizí zdroje jsou levnější neţ zdroje vlastní. Firma 

v posledních letech neustále navyšuje poměr cizích zdrojů na pasivech. Společnost by 

se pro další období měla zaměřit na udrţování podobné hladiny krátkodobých cizích 

zdrojů a na sniţování dlouhodobých cizích zdrojů, které jsou pro ni rizikovější. 

 

Slabým místem firmy je oblast nákladů a především její skladba. Z analýzy vyplynulo, 

ţe firmě plyne největší mnoţství nákladů za sluţby subdodavatelům v oblasti 
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stavebních prací, zemních prací a dopravy. Je nutno tyto náklady sniţovat. Ke sníţení 

těchto nákladů můţe dojít buď výběrem levnějších subdodavatelů anebo eliminací 

subdodávek, spojenou současně s preferováním vlastních výkonů v těchto oblastech. 

 

V rámci sloţení výnosů není změna potřeba. 99 % výnosů bylo zabezpečeno trţbami za 

prodej vlastních výrobků a sluţeb, coţ je velmi dobře u tohoto typu firmy. Problém by 

mohl nastat, kdyby se firma zbavovala dříve nakoupeného dlouhodobého majetku a 

materiálu.   

 

6.3 Návrhy a doporučení na základě analýzy rozdílových 

ukazatelů 

 

Uspokojivé výsledky těchto ukazatelů jsou v případě této firmy z velké části způsobeny 

delším obdobím úhrad závazků, neţ činí období úhrady pohledávek. Jelikoţ na firmě 

není znát, ţe by měla problém s platební schopností, není potřeba se z její strany 

soustředit na výsledky ukazatele Čistých pohotových prostředků. V roce 2010 se zbylé 

dva ukazatele k sobě nejvíce přiblíţily a tím potvrdily, ţe s platební schopností firma 

nemá problém. Doporučením je udrţování podobných hodnot i nadále. 

 

6.4 Návrhy a doporučení na základě analýzy poměrových 

ukazatelů 

Celkovou zadluţenost, jakoţ i dlouhodobou a běţnou zadluţenost by firma pro 

následující období měla sníţit alespoň na hodnotu z roku 2008. Stane se tak, pokud do 

roku a čtvrt splatí poskytnutý úvěr a nebude se jiţ dále zadluţovat. 

 

Zvýšením výnosů a sníţením nákladů, by firma mohla docílit nárůstu zisku a tím i 

nárůstu všech rentabilit. Toho dosáhne zkvalitněním a racionalizací výroby a tudíţ i 

eliminací dodatečných nákladů. Opět je zde důleţité podotknout, ţe by se měla firma 

snaţit o sniţování nákladů na sluţby subdodavatelů. 

 

Beskydská stavební a.s. je po zkoumanou dobu likvidní firmou. Ukazatele pohotové a 

okamţité likvidity jsou docela vysoké a firma je nemusí udrţovat v takové výši. Část 
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peněţních prostředků můţe klidně vynaloţit na nové investice, obnovovací nebo 

rozvojové. 

 

Pro další firemní vývoj bude ideální sníţení objemu zásob a také i pohledávek. Jejich 

efektivním řízením odborným pracovníkem, nebude mít firma zbytečně vázané peníze, 

které jí nepřinášejí hodnotu. Řízení pohledávek ale v této firmě není nic snadného. Jak 

bylo zjištěno, dochází k realizaci takových dlouhodobých zakázek, které jsou 

fakturovány aţ na konci roku a tudíţ objem pohledávek naráz naroste. Tyto pohledávky 

by neměly být brány při řízení pohledávek v potaz. Druhou moţností je snaţit se o 

vyjednání výhodnějších podmínek ve smlouvě o dílo se zákazníky, kde by se dala 

dohodnout dílčí fakturace po menších částkách průběţně během roku.  

 

Moţností, jak sníţit zbylé pohledávky, je operování s dobou splatnosti. Tedy tím, ţe by 

firma vyjednala zkrácení doby splatnosti s odběrateli, pohledávky by byly uplatněny 

dříve. Firma by s těmito penězi mohla pracovat dříve a třeba i delší dobu, pokud by se 

domluvila s dodavateli na prodlouţení doby splatností u závazků. Ve spoustě případů 

ale není moţné dobu splatnosti pohledávek ovlivnit. Především, jedná-li se o zakázky, 

které firma získala v soutěţi. Splatnost bývá určena jiţ v zadávacích podmínkách. 

 

6.5 Návrhy a doporučení na základě bonitních a bankrotních 

modelů 

Bonita, která byla vypočtena v praktické části třemi modely, nabývala odlišných 

hodnot. Dá se říct, ţe nejhorší bonitou oplýval podnik v roce 2009 nebo 2010. Největší 

důraz je v modelech samozřejmě kladen na objem zisku. Tudíţ by firma měla začít 

vyuţívat provedené fúze, k níţ došlo začátkem roku 2010. Měla by efektivněji 

zapracovat na propojení znalostí, dovedností a dřívějších kontaktů s dodavateli, 

odběrateli a jinými subjekty obou spojených firem, které by tímto vedly k růstu zisku. 

 

Výsledky týkající se bankrotních modelů firmě naznačují, ţe na tom sice není nejhůř, 

ale ani ne moc dobře. Indikátory IN, specifické pro českou ekonomiku to jasně 

dokazují. Pro udrţení spolupráce se stávajícími zákazníky a případně dalšími novými 

zákazníky, měla by se firma zaměřit na sniţování objemu cizího kapitálu, především 

pak na sniţování krátkodobých závazků. 
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6.6 Komplexní návrhy a doporučení 

Na základě celé praktické části této diplomové práce bylo odhaleno několik slabých a 

silných míst firmy Beskydská stavební a.s. Silným prvkem této společnosti je likvidita a 

dá se říci, ţe i objem krátkodobých závazků vůči krátkodobým pohledávkám. Mezi 

slabá místa pak patří velké mnoţství vyuţívaných sluţeb subdodavatelů, vysoká 

zadluţenost a málo řízená oblast nových investic. 

 

Pro minimalizaci negativních vlivů těchto slabých stránek je důleţité zajistit některé 

výkony samostatně. S tím je spojen pokles krátkodobých závazků, který podporuje 

pokles zadluţenosti. Na druhou se firmě zvýší nákup materiálu a výdaje na mzdy 

pracovníků. Náklady na tyto výkony však budou niţší neţ za dříve poskytované sluţby. 

Podmínkou, ţe firma bude zajišťovat část výkonů sama, je i pořízení nových investic.   

 

Konkrétně by firma mohla zajišťovat dopravu materiálu, polotovarů a nedokončené 

výroby samostatně. Firemní účetní se v rozhovoru zmínila, ţe vzhledem k tomu, ţe zná 

daný trh a své moţnosti, pokládá sníţení vyuţívání subdodávek za moţné a výhodné. 

Tímto krokem by firma poskytovala zákazníkům komplexní sluţby, bez vlivu na kvalitu 

ze strany subdodavatelů. Po dovybavení nákladním automobilem, kterého je k těmto 

výkonům zapotřebí, lze očekávat také sníţení závazků vůči odběratelům vlivem zrušení 

části nákupu sluţeb. Toto můţe přinést i určité sníţení krátkodobé zadluţenosti. Pokud 

by nastala situace nevytíţení nově pořízeného majetku, mohla by firma nabídnout 

nákladní automobil k pronájmu. 

 

Další konkrétní moţností je převáţné zajišťování stavebních a zemních sluţeb z daleko 

větší části samostatně. Závazky k dodavatelům díky tomu opět klesnou, čímţ dojde 

k poklesu zadluţenosti. Nově by mělo dojít k investování do jiţ zmíněných specifických 

dílů k lešení, stavebních míchaček a dalších strojů, přístrojů a také nového nářadí. 
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7 Závěr 

Teoretická část této diplomové práce byla orientována na vymezení základních pojmů, 

týkajících se finančního hospodaření firmy. Následoval také hlubší popis vybraných 

metod finanční analýzy. Praktická část byla zaměřena předně na charakteristiku firmy, 

která byla vybrána pro aplikaci finanční analýzy. Dále pak byla popsána metodika 

uplatněná v této diplomové práci a po této kapitole následovalo samotné provedení 

finanční analýzy, její vyhodnocení a také návrhy a doporučení pro další rozvoj 

organizace. 

 

V závislosti na stanovený cíl v úvodu práce bylo identifikováno několik slabých míst, 

pro která byla navrhnuta moţná řešení. Pro upevnění pozice Beskydské stavební a.s. na 

trhu stavebních firem bylo navrţeno investování do nového dlouhodobého majetku. 

Všechny tyto investice ovšem nemusí být realizovány jednorázově, nýbrţ je důleţité i 

část investic realizovat postupně. Investování do dlouhodobého majetku je vázáno i na 

jedno z dalších slabých míst, kterým je sniţování nákladů, potaţmo i zvyšování výnosů.  

 

Firma by se také měla zaměřit na řízení materiálu, aby neměla při svém provozu 

zbytečně mnoho umrtvených peněz. Materiál by ale neměl být jedinou řízenou 

poloţkou oběţného majetku. Řídit by firma měla i pohledávky. Sníţení objemu 

pohledávek umoţňuje zvýšit objem peněţních prostředků, které firma můţe a měla by 

investovat. V oblasti řízení pohledávek by se dalo také aplikovat obchodní jednání 

s odběrateli, týkající se zkrácení doby splatnosti. Takové obchodní jednání můţe firma 

zkusit uplatnit i ve vztahu k dodavatelům, kdy by vyzkoušela naopak prodlouţit dobu 

splatnosti. 

 

Dalším, slabým místem je kapitálová základna firmy. V této oblasti je nutno korigovat 

výši cizích zdrojů tak, aby tato výše byla pro firmu únosná a nedovedla ji k bankrotu. 

Hlavně by se měla zaměřit na sniţování dlouhodobých cizích zdrojů. Stěţejní je pro ni 

splacení úvěru, který jí byl poskytnut. 

 

Pro prezentaci rozsáhlejších závěru by se tato provedená finanční analýza dala porovnat 

s finančními analýzami konkurenčních podniků, které také podnikají na území 

Moravskoslezského kraje.  
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Seznam zkratek 

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

ČPP  Čisté pohotové prostředky 

ČPPFF  Čistý peněţně-pohledávkový finanční fond 

EBDIT   Zisk před odečtením odpisů, úroků a daní 

EBIT   Zisk před odečtením úroků a daní 

EBT   Zisk před zdaněním 

EAT   Zisk po zdanění, čistý zisk 

ROA  Rentabilita aktiv 

ROCE  Rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  Rentabilita vlastního kapitálu 

ROI  Rentabilita vloţeného kapitálu 

ROS  Rentabilita trţeb 

CF  Cash flow 

a.s.  Akciová společnost 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

IČ  Identifikační číslo 

ČSN  Česká technická norma 

EN  Evropská norma 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Kč  Koruna česká 

SMV  Samostatné movité věci 
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Příloha č. 1  Tabulka vah pro IN95 

 

Zdroj: Růčková. Finanční analýza, 2010. 
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Příloha č. 2  Rozvaha 

 Netto 

 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA 168034 162953 179606 184207 

Dlouhodobý majetek 14185 13285 9601 22228 

Dlouhodobý nehmotný majetek 24 0 156 109 

Software 0 0 73 109 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 24 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 83 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 14161 13285 9445 22119 

Pozemky 3735 3735 2284 10015 

Stavby 6609 5972 5370 4821 

Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 3817 3578 2736 7723 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 442 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 -945 -882 

Oběžná aktiva 153715 149425 169106 161509 

Zásoby 5066 1978 3426 5598 

Materiál 508 173 2043 905 

Nedokončená výroba a polotovary 4558 1805 1383 4693 

Dlouhodobé pohledávky 4226 8906 4230 2669 

Pohledávky z obchodních vztahů 3089 5821 1562 0 

Odložená daňová pohledávka 1137 3085 2668 2669 

Krátkodobé pohledávky 78374 109018 126346 53667 

Pohledávky z obchodních vztahů 69414 100679 120405 47563 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 509 0 

Stát - daňové pohledávky 6309 6889 4172 5191 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2453 1371 1257 696 

Dohadné účty aktivní 100 11 0 0 

Jiné pohledávky 98 68 3 217 

Krátkodobý finanční majetek 66049 29523 35104 99575 

Peníze 316 682 399 519 

Účty v bankách 13733 10841 34705 99056 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 52000 18000 0 0 

Časové rozlišení 134 243 899 470 

Náklady příštích období 134 243 899 470 
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 2007 2008 2009 2010 

PASIVA 168034 162953 179606 184207 

Vlastní kapitál 66019 57110 56882 48512 

Základní kapitál 24419 24419 24419 40000 

Základní kapitál 24419 24419 24419 40000 

Kapitálové fondy     -945   

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách     -945   

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 3917 4474 4884   

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 3917 4474 4884   

Výsledek hospodaření minulých let 26546 17126 27807 1510 

Nerozdělený zisk minulých let 26546 17126 27807 1510 

Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 11137 11091 717 7002 

Cizí zdroje 101997 105843 122724 135695 

Rezervy 9537 1582 1066 7219 

Rezerva na daň z příjmů 3095       

Ostatní rezervy 6442 1582 1066 7219 

Dlouhodobé závazky 9122 13571 11068 11308 

Jiné závazky 9122 13571 11068 11308 

Krátkodobé závazky 83338 90690 110590 105000 

Závazky z obchodních vztahů 69643 72161 101908 92709 

Závazky - ovládající a řídící osoba       3000 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 50 50 50 49 

Závazky k zaměstnancům 2613 2435 2176 2438 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 1267 1484 1220 1460 

Stát - daňové závazky a dotace 370 6024 455   

Krátkodobé přijaté zálohy   498 998 1637 

Dohadné účty pasivní 8919 7751 3321 3245 

Jiné závazky 476 287 462 462 

Bankovní úvěry a výpomoci       12168 

Bankovní úvěry dlouhodobé       12168 

Časové rozlišení 18       

Výnosy příštích období 18       
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Příloha č. 3  Výkaz zisku a ztráty 

 

 2007 2008 2009 2010 

Obchodní marže         

Výkony 434769 573892 324003 430535 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 431127 576611 324425 427226 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 3497 -2753 -422 3309 

Aktivace 145 34     

Výkonová spotřeba 366791 488408 292040 362878 

Spotřeba materiálu a energie 55196 47091 35061 41875 

Služby 311595 441317 256979 321003 

Přidaná hodnota 67978 85484 31963 67657 

Osobní náklady 54290 57662 48764 49341 

Mzdové náklady 39378 41137 35885 35934 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 228 252     

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 13560 14919 11626 12112 

Sociální náklady 1124 1354 1253 1295 

Daně a poplatky 348 312 189 820 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 3278 2612 2363 2505 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 1595 383 7743 77 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 747 381 7714   

Tržby z prodeje materiálu 848 2 29 77 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 731 2 1474 72 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku     1450   

Prodaný materiál 731 2 24 72 

Změna stavu rezerv a opr.pol. v provozní obl. a 
komplexních nákladů příštích období -4998 9426 -14529 6075 

Ostatní provozní výnosy 1618 2407 535 380 

Ostatní provozní náklady 3234 3401 1054 1004 

Provozní výsledek hospodaření 14308 14859 926 8297 

Výnosové úroky 498 609 184 70 

Nákladové úroky   208   670 

Ostatní finanční výnosy 9 1284   5 

Ostatní finanční náklady 320 -467 362 537 

Finanční výsledek hospodaření 187 3301 -178 -1132 

Daň z příjmů za běžnou činnost 3358 3301 31 163 

splatná 2929 5249 -386 163 

odložená 429 -1948 417   

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 11137 11091 717 7002 

Výsledek hospodaření za účetní období 11137 11091 717 7002 

Výsledek hospodaření před zdaněním 14495 14392 748 7166 
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Příloha č. 4  Podrobnější horizontální analýza nákladů a výnosů 

 Absolutní změna  Index  

 
2008-
2007 

2009-
2008 

2010-
2009   

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

NÁKLADY 139056 -234660 92317   1,33 0,59 1,28 

Výkonová spotřeba 121617 -196368 70838   1,33 0,60 1,24 

Spotřeba materiálu a energie -8105 -12030 6814   0,85 0,74 1,19 

Služby 129722 -184338 64024   1,42 0,58 1,25 

Osobní náklady 3372 -8898 577   1,06 0,85 1,01 

Mzdové náklady 1759 -5252 49   1,04 0,87 1,00 

Ostatní 1613 -3646 528   1,11 0,78 1,04 

Daně a poplatky -36 -123 631   0,90 0,61 4,34 

Odpisy DNM a DHM -666 -249 142   0,80 0,90 1,06 

Zůstatková cena prodaného DM 
a materiálu -729 1472 -1402     737 0,05 

Změna stavu rezerv 14424 -23955 20604   -1,89 -1,54 -0,42 

Ostatní provozní náklady 167 -2347 -50   1,05 0,31 0,95 

Nákladové úroky 0 0 670         

Ostatní finanční náklady 964 -922 175   4,01 0,28 1,48 

        

VÝNOSY 139010 -245034 98602  1,32 0,58 1,30 

Výkony 139123 -249889 106532  1,32 0,56 1,33 

Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 145484 -252186 102801  1,34 0,56 1,32 

Změna stavu zásob vlastní 
činnosti -6250 2331 3731  -0,79 0,15 -7,84 

Aktivace -111 -34 0  0,23     

Tržby z prodeje DM a materiálu -1212 7360 -7666  0,24 20,22 0,01 

Tržby z prodeje DM -366 7333 -7714  0,51 20,25   

Tržby z prodeje materiálu -846 27 48  0,00 14,50 2,66 

Ostatní provozní výnosy 789 -1872 -155  1,49 0,22 0,71 

Výnosové úroky 111 -425 -114  1,22 0,30 0,38 

Ostatní finanční výnosy 199 -208 5  23,11     

 

 Absolutní změna  Index  

 
2008-
2007 

2009-
2008 

2010-
2009   

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

Daň z příjmů za běžnou činnost -57 -3270 132  0,98 0,01 5,26 

Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost -46 -10374 6285  1,00 0,06 9,77 

Výsledek hospodaření za účetní 
období -46 -10374 6285  1,00 0,06 9,77 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním -103 -13644 6418  0,99 0,05 9,58 
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Příloha č. 5  Du Pont rozklad mezi lety 2008 a 2009 

       ROE    

       19,42% 1,26%    

       -18,16% 0,06    

       -93,51%    

                

               

     ROA   A/VK  

     6,81% 0,41% 
x 

285,33% 315,75%  

     -6,41% 0,06 30,42% 1,11  

     -96,97%   3,46%  

                 

               

  ROS     Obrat aktiv   

  1,92% 0,22%  
x 

 3,54 1,81   

  -1,70% 0,11   -1,73 0,51   

  -73,98%     -22,99%   

                

                     

EAT    Tržby    Aktiva 

11091 717 
: 

576611 324425 
: 

162953 179606 

-10374 0,06 -252186 0,56 16653 1,10 

-93,65%    -19,65%    3,33% 

 


