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Anotace 

Má bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybrané obchodní společnosti 

v  letech  2006–2010. Finanční analýza byla provedena poměrovými ukazateli rentability, 

likvidity a aktivity. 

První část bakalářské práce je zaměřena na teoretické pojmy finanční analýzy. 

Druhá část, je část praktická. Jsou zde obsaženy vypočtené hodnoty poměrových 

ukazatelů, interpretace výsledků a navrhovaná doporučení pro zlepšení finanční situace 

společnosti. 

Klíčová slova:  

 Finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatelé 

finanční analýzy, společnost Hutní montáže, a.s. 

 

Summary 

 My Bechalor thesis deals with financial analysis of the select company between 

2006 and 2010. Financial analysis was performed relative indicators of profitability, 

liquidity and aktivity. 

The first part of this Bechalor thesis is focused on the theoretical concepts of 

financial analysis. 

The second part is a partical part.There are included the calculated ratios, 

interpretation of results and propřed recommendations for improving the financial situation 

of the company. 

Keywords: 

 Financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, financial analysis of ratio 

indicators, company Hutní montáže, a.s. 
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ROS   rentabilita tržeb (Return on Sales) 

spol.   společnost 

SZZP   sociální pojištění a zdravotní pojištění 

tab.   tabulka 
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tj.   to je / to jsou 
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VK   vlastní kapitál 
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1 Úvod 

Finanční analýza je nezbytnou součástí v každém řízení podniku. V dnešní době lze 

říci, že dobře fungující podnik se bez rozboru finanční situace už neobejde. Smyslem 

finanční analýzy je vyhodnotit finanční situaci ve společnosti. Upozorňuje nás na možná 

rizika, ale i na příležitosti, které se společnosti naskytnou. 

Jak říká Grünwald a Holečková [1, str. 19]„Člověk mnohdy nevěnuje dostatečnou 

pozornost menším nemocem a s nimi spojeným prevencím, které by jim mohly předcházet, 

popřípadě jim zabránit či zmírnit jejich riziko. Tyto problémy velmi často podceňujeme a 

výsledkem mohou být nemalé komplikace v podobě selhání lidského organismu. V tom 

horším případě i smrt “. A takto stejně to můžeme chápat i v podnikání samotném. 

Základem pro sestavení kvalitní finanční analýzy, jsou správně vedené účetní výkazy. 

Data obsažená ve výkazech, se za pomocí pracovníků zpracovávají různými metodami a 

jsou následně vyhodnocovány. Pracovníci tak mohou zhodnotit finanční situaci podniku. 

Mohou porovnat současný vývoj s vývojem v letech minulých a zjistit předpokládaný 

budoucí charakter finančního hospodaření podniku. 

 Metod pro zjištění finanční situace podniku je nepřeberné množství. Velmi častými, 

používanými metodami jsou horizontální a vertikální analýzy či výpočty poměrovými 

ukazateli. Tyto metody nám napomáhají zjistit silné a slabé stránky podniku a jeho 

výkonnost. V případě nepříznivé situace nám zjištěné výsledky napomáhají při navrhování 

různých opatření, která by vedla ke zlepšení ekonomické situace podniku.  

 V této práci je finanční analýza prováděna u podniku Hutní montáže, a.s. Jedná se o 

firmu s dlouholetou tradicí, zabývající se např. výstavbou mostů, výstavbou sportovních 

hal. Akciová společnost vznikla již v roce 1953 a v roce 2006 se majoritním vlastníkem 

stala společnost VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 

 Cílem bakalářské práce je provést analýzu ekonomických výsledků hospodaření 

společnosti jako jednoho z rozhodujících nástrojů zpracování informací pro potřeby řízení 

podniku.  
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 Následující práce je rozdělena do dvou základních částí. V první části jsou obsaženy 

teoretické pojmy, které nám definují postupný popis finanční analýzy, uživatelé finanční 

analýzy, metody pro výpočet finanční analýzy a zdroje finanční analýzy. Konec první částí 

je věnován charakteristice obchodní společnosti, její historii, předmětu činnosti a vývoji. 

Dále je uvedeno zhodnocení horizontální a vertikální analýzy za sledované období 2006 – 

2010. 

 Obsah poslední části práce je věnován použití poměrových ukazatelů ve firmě Hutní 

montáže, a.s. a následné interpretaci výsledků. V závěru práce je uvedeno několik 

doporučení, která by mohla vést ke zlepšení finanční situace podniku v blízké budoucnosti.  

 Konec bakalářské práce je věnován závěru, ve kterém je uvedeno finanční zhodnocení 

vybrané obchodní společnosti za dané sledované období. 
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2 Charakteristika podniku 

Společnost Hutní montáže je jednou z největších firem v České republice v oblasti 

montáží, oprav, údržby průmyslových a energetických celků a infrastruktury. Patří 

k významným členům VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, a táto akciová společnost je 

také jediným akcionářem společnosti. Hutní montáže, a.s. disponují základním kapitálem 

v celkové hodnotě 139, 8 mil. Kč.  

Hutní montáže, a.s. jsou silnou, konkurenceschopnou a stabilní firmou. Jejím 

základním cílem je trvalý rozvoj a posilování dlouhodobé prosperity společnosti. 

Předmětem společnosti je jak tuzemský trh, tak v poslední době trhy zahraniční, především 

pak Německo, Slovensko, Skandinávie a země východního bloku. 

 

2.1 Vývoj společnosti 

Dne 1. ledna roku 1953 byl založen národní podnik Hutní montáže, který měl sídlo 

v Ostravě. Vznikl vyčleněním montážních a mostárenských výrobních činností z podniků 

v Prostějově, Lískovci a Vítkovických železáren v Ostravě, s cílem zabezpečit výstavbu, 

rekonstrukci a modernizaci československých výrobních kapacit s důrazem na hutnictví a 

těžký průmysl. Postupem času se vybudovaly tři montážní závody se sídlem v Ostravě a 

dva moderní výrobní závody se sídlem ve Frýdku – Místku a v Moravském Krumlově.  

Hutní montáže Ostrava byly jako akciová společnost se 100 % majetkovou účastí 

státu založeny 9. března 1991. V následujícím roce společnost částečně vstoupila do první 

vlny kuponové privatizace. Úplná privatizace společnosti byla dokončena v roce 1998, kdy 

stát prodal zbytek svých akcií. 

 Zlom nastal v dubnu 2005, kdy se majoritním vlastníkem stává společnost Rex 

Invest, a.s. s podílem vyšším jak 95 %, přesně se udává 96, 35 % akcií. Poté nastává 

vyvlastnění drobných akcionářů a společnost se stává jediným akcionářem. 

Poslední velký zvrat se stal o 19 měsíců později, 2. listopadu 2006. V tomto roce   

se 100 % majoritním vlastníkem stala společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 
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a.s. Hutní montáže tak byly začleněny do skupiny VÍTKOVICE, a toto spojení 

umožňovalo úzké propojení výrobního a prodejního programu obou společností, které 

umožnily realizaci významných projektů v segmentu energetiky, dopravních staveb, 

těžební techniky a mnoha dalších. 

Průměrný počet zaměstnanců vychází ze stavu pracovníků pracujících ve 

společnosti Hutní montáže, a.s. 

Do položky nazvané vedení společnosti spadají generální ředitel, ředitelé úseků 

generálního ředitelství a ředitelé realizačních útvarů. 

 

Tab. 1: Vývoj počtu zaměstnanců ve sledovaném období 2006 - 2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Zaměstnanci 661 707 759 728 782 

Vedení společnosti 8 5 5 5 5 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Graf 1: Vývoj počtu zaměstnanců ve sledovaném období 2006 - 2010 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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V personální oblasti docházelo pozvolna k nárůstu zaměstnanců. Na začátku 

sledovaného období evidovalo personální oddělení celkem 661 zaměstnanců. V roce 2007 

se společnosti podařilo navýšit počet zaměstnanců z již uvedených 661 na 707. Ve 

srovnání s rokem 2007 bylo ve společnosti zaměstnáno 210 externích pracovníků, kteří 

významně přispěli k nárůstu přidané hodnoty. Stoupající trend je i v letech 2009 a 2010, 

kdy společnost Hutní montáže, a.s. eviduje 782 kmenových zaměstnanců. K 31. 12. 2010 

byl počet zaměstnanců 834, z toho 673 v dělnické kategorii. 

 

2.2 Hlavní obory společnosti 

Průmyslové a sportovní stavby – za více než padesátiletou historii byly Hutní 

montáže dominantní firmou v ČR v oboru dodávek a montáží ocelových konstrukcí 

průmyslových hal, staveb občanské vybavenosti a sportovních staveb. Od 90. let 20. století 

byly ocelové haly a ostatní konstrukce téměř výhradním dílem Hutních montáží. Ze 

sportovních staveb můžeme uvést Aréna Vítkovice, cyklistický velodrom Berlín, 

skokanské můstky v Tatrách, tribuny fotbalových stadionů … 

K významným stavbám občanské vybavenosti patřila přístavba Parlamentu, hotel Praha, 

Hošťálkovice, Praha – Žižkov. 

Výstavba mostů – tento obor patří k tradičním a nosným segmentům již od založení 

společnosti. Z dob od 90 let 20. Století lze jmenovat například most Žďákov přes Orlickou 

přehradu, mosty na D1 u Humpolce a Velkého Meziříčí, most Barikádníků a mnoho 

dalších. V zahraničí potom stavba silničních mostů v Kielu a rekonstrukce železničního 

mostu v Rendsburgu v Německu. 

Hutě – v současnosti se jedná o hutní provozy v Třineckých železárnách, 

ArcelorMittal Ostrava, VÍTKOVICE STEEL a VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 

V posledních letech se Hutní montáže podílely na opravách vysokých pecí a oceláren, 

kouřovodů, potrubních systémů, kabelových mostů. 

Energetika a ekologie – v minulosti se Hutní montáže posílely na výstavě většiny 

tepelných i jaderných energetických zdrojů. V 80. a 90. letech se posílely na ekologizaci 

energetických zdrojů a staly se tak dominantní firmou v zajišťování výstavby fluidních 
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kotlů. Provádějí montáže energetických a regeneračních papírenských kotlů, montáže 

tlakových a netlakových částí kotlů. Tlakové, technologické, svařovací zkoušky. 

K dalším hlavním oborům se řadí chemie a petrografii, velkostroje, výstavba vodních děl, 

montážní mechanizmy.    

 

2.3 Dceřinné společnosti 

INTERMONTÁŽ – servis s.r.o.: společný podnik pro udržení a rozšíření obchodních 

kontaktů se zeměmi bývalého SSSR, zejména montáže technologických zařízení a 

ocelových konstrukcí. Sídlem je Ukrajina a obchodní podíl činí 50 %. 

Ti kran servis s.r.o.: zaměřuje se na technické inspekce zdvihacích a elektrických 

zařízení, provádění revizí, zkoušek a přejímek těchto zařízení a školení zaměstnanců 

v oboru elektro a jeřábové dopravy. Zajišťuje opravy, servis a prodej mobilních jeřábů. 

Sídlo této společnosti se nachází v Ostravě, Česká republika. Obchodní podíl je 67 %. 

PRIS – Hutní montáže Ostrava: jedná se o inženýrskou, projekční a realizační činnost 

v oblasti stavebnictví a technologie. Sídlem je Kazachstán a obchodní podíl je 50 %. 

GEO – CZ Construction Engineering, s.r.o.: předmětem této společnosti jsou montáže 

ocelových konstrukcí a technologických zařízení. Společnost má sídlo v Gruzii a obchodní 

podíl činí 50 %. 

  



 
Adéla Hlavatíková: Finanční analýza vybrané obchodní společnosti 

2012  7 
 

3 Analýza dosavadního finančního stavu podniku 

Tato část je zaměřena na teoretické vymezení pojmů finanční analýzy, dále pak na 

analýzu finančního stavu podniku za dané sledované období. 

3.1 Charakteristika finanční analýzy 

Finanční analýza je nezbytnou součástí při samotném řízení podniku. Jak tvrdí 

Valach a kolektiv [3, str. 75] „Finanční analýza je oblast, která představuje významnou 

součást komplexu finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi 

předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností “. 

Finanční analýza je velmi úzce spjata s účetnictvím, které nám poskytuje základní 

finanční výkazy, kterými jsou rozvaha a výkaz zisků a ztráty. Tyto výkazy nám poskytují 

velké množství dat a informací, díky kterým se manažeři mohou správně rozhodovat, a 

které jim podávají obraz o finanční situaci ve společnosti. 

Hlavním úkolem finanční analýzy je zhodnocení finanční situace podniku neboli 

zhodnocení finančního zdraví podniku. Jak říká Valach a kolektiv [3, str. 75] „Za finančně 

zdravý podnik je možné považovat takový podnik, který je v danou chvíli schopen 

naplňovat smysl své existence “. Dále je důležité zjistit silné a slabé stránky podniku, 

abychom mohli navrhnout správná opatření, která by vedla ke zlepšení ekonomické 

situace  v podniku .  

Dle Dluhošové [5, str. 69] „Je hlavním úkolem finanční analýzy komplexně posoudit 

úroveň současné finanční situace podniku (finančního zdraví), posoudit vyhlídky na 

finanční situaci podniku v budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení ekonomické situace 

podniku “. 
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3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Nejčastějšími zdroji používající se pro finanční analýzu jsou účetní výkazy zvané 

rozvaha, výkaz zisků a ztráty. Dalšími zdroji dat mohou být výroční zprávy, které obsahují 

komentáře pracovníků managementu. Ve výročních zprávách se objevují komentáře 

zabývající se zhodnocením hospodářské situace v daném roce. Dále mohou obsahovat 

informace  o zaměstnancích a výhledy společnosti na další období. 

Abychom mohli data správně analyzovat, musíme vědět, co ve skutečnosti 

znamenají, aby nedošlo ke zkreslení údajů a k chybným závěrům. 

3.2.1 Rozvaha 

Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Rozvaha nám podává 

přehled o majetku podniku, tedy aktivech a zdrojích jeho krytí, pasivech. Rozvaha 

umožňuje posoudit finanční situaci podniku. 

Důležitý je i bilanční princip, který nám říká, že aktiva se rovnají pasivum. Přesné 

sestavení účetní rozvahy upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb. 

Dle Scholleové [5, str. 18] „Rozvaha není jen vykazování pro papíry, ale přesně 

odráží situaci podniku “. 

Konstrukce rozvahy by měla být taková, aby přehledně ukazovala, co podnik 

vlastní, tj. strukturu majetku. Z jakých zdrojů svůj majetek podnik pořídil, strukturu 

kapitálu, finanční situaci, stupeň zadlužení, stupeň likvidity aj. Porovnání rozvah nám 

umožňuje zjistit, jak se finanční situace vyvíjí a učinit potřebná, dlouhodobá i krátkodobá 

opatření k efektivnímu rozvoji podniku. 

 

 

 

 

 



 
Adéla Hlavatíková: Finanční analýza vybrané obchodní společnosti 

2012  9 
 

Tab. 2. Detailní struktura rozvahy 

POLOŽKA POLOŽKA 

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 

Pohledávky za upsaný základní kapitál Vlastní kapitál 

Dlouhodobý majetek - Základní kapitál 

- Dlouhodobý nehmotný majetek - Kapitálové fondy 

- Dlouhodobý hmotný majetek - Fondy ze zisku 

- Dlouhodobý finanční majetek - Výsledek hospodaření minulých let 

Oběžná aktiva - Výsledek hospodaření BÚO 

- Zásoby Cizí zdroje 

- Dlouhodobé pohledávky - Rezervy 

- Krátkodobé pohledávky - Dlouhodobé závazky 

- Krátkodobý finanční majetek - Krátkodobé závazky 

Ostatní aktiva - Bankovní úvěry a výpomoci 

- Časové rozlišení Ostatní pasiva 

 - Časové rozlišení 
Zdroj: Dluhošová (2010) 

 

3.2.2 Výkaz zisků a ztráty 

Dalším účetním výkazem je výkaz zisků a ztráty, který se skládá ze tří základních 

částí. Těmi jsou provozní činnost, finanční a mimořádná činnost. Jedná se o výkaz, který 

sleduje výsledky hospodaření podniku. 

Výkaz zisků a ztráty ukazuje, jakého hospodářského výsledku podnik dosáhl za 

sledované a minulé období. Podle zákona o účetnictví, je výkaz zisku a ztráty povinnou 

součástí účetní závěrky. Podává přehled o nákladech, které firma vynaložila při 

uskutečňování své podnikatelské činnosti a o výnosech, které podnik získal během určitého 

období za prodej svých výrobků a služeb. Rozdíl mezi náklady a výnosy představuje zisk 

před zdaněním nebo ztrátu. 

Zisk může být vykazován následujícími podobami: 

 EBDIT – zisk před odečtením odpisů, úroků a daní 

 EBT – zisk před zdaněním 

 EAT – zisk po zdanění 

 EBIT – zisk před odečtením úroků a daní 
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3.3 Uživatelé finanční analýzy 

Každý podnik provozuje svou činnost v určitém podnikatelském prostředí. 

Informace, které nám finanční analýza poskytuje, jsou zpravidla předmětem všech 

uživatelů, kteří jsou v různém vztahu k danému podniku. 

Všichni uživatelé mají jedno společné, potřebují vědět, aby mohli řídit. 

Uživateli finanční analýzy jsou především: 

 

Manažeři 

Využívají informace především pro dlouhodobé a operativní finanční řízení 

podniku. Znalost finanční situace podniku, jim tak umožňuje rozhodovat se správně 

například při získávání finančních zdrojů, při alokaci volných peněžních prostředků, při 

zajišťování optimální majetkové struktury, při výběru vhodného způsobu financování 

majetku apod. Finanční analýza nám napomáhá k odhalení silných a slabých stránek 

hospodaření podniku a umožňuje tak manažerům přijmout správný podnikatelský záměr. 

Investoři 

Patří zde zejména akcionáři, společníci podniku, kteří se zajímají o stabilitu, 

likviditu podniku a disponibilní zisk. Chtějí se ujistit, že své peníze uložili vhodně, a že 

podnikatelské záměry manažerů zajišťují trvání a rozvoj podniku. 

Banky a jiní věřitelé 

Chtějí znát co nejvíce informací o finančním stavu dlužníka, aby se na základě 

zjištěných informací správně rozhodli, zda dlužníkovi poskytnou úvěr a za jakých  

podmínek. Prověřuje se tak bonita dlužníka. Banky si někdy do úvěrových smluv zahrnují 

podmínky, kterými je vázána stabilita úvěrových podmínek na vybrané finanční ukazatele. 

Obchodní partneři 

Dodavatelé (obchodní věřitelé) se zaměřují především na to, zda podnik bude 

schopen hradit splatné závazky, jde jim především o krátkodobou prosperitu. Sledují jeho 

likviditu a solventnost.  
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Odběratelé 

Odběratelé, (zákazníci) mají zájem na finanční situaci dodavatele. Zejména při 

dlouhodobém, obchodním vztahu. Potřebují mít také jistotu, že dodavatelský podnik bude 

schopen dostát svým závazkům. Sledují ukazatele aktivity, zadluženosti a likvidity. 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají zájem, aby podnik prosperoval, mají zájem o hospodářskou a 

finanční stabilitu svého podniku, zejména jim jde o zachování pracovních míst a mzdových 

podmínek. Velmi často jsou motivováni hospodářským výsledkem. 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány, se zajímají o finančně- účetní data. Potřebují finanční informace 

například pro statistiku, pro kontrolu podniků se státní majetkovou účastí, pro přímé 

dotace, vládou zaručené úvěry, pro kontrolu plnění daňových povinností a podobně. 

Konkurenti 

Zajímají se o finanční informace srovnatelné s jejich vlastními hospodářskými 

výsledky, zejména o ukazatele rentability, o ziskovou marži, o výši a hodnotu zásob a o 

jejich obrátky, o solventnost, o velikost ročních tržeb. 

 

3.4 Analýza stavových ukazatelů 

Jde o stavové ukazatelé, kteří sledují stav k určitému datu např. konec měsíce, 

čtvrtletí, roku. Významem stavových ukazatelů je podrobné seznámení se s majetkovou a 

kapitálovou strukturou podniku a jejich stávajícím vývojem, získání představy o 

možnostech racionálních změn struktury majetku a kapitálu, prověření problematických 

položek a metod oceňování. 
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3.4.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

Horizontální analýza sleduje vývoj položek nacházejících se v účetních výkazech 

v čase. Analýza sleduje, jak se v absolutní a relativní výši změnila určitá položka účetního 

výkazu. Horizontální analýza analyzuje výkazy po řádcích. Je zde důležité zohlednit 

podmínky okolí, kde můžeme zařadit změny podmínek na kapitálovém trhu, změny 

daňové soustavy. Zde tvrdí Růčková [7, str. 109], že „Cílem horizontální analýzy, je však  

v obou případech absolutně, i relativně změřit intenzitu změn jednotlivých položek “. 

3.4.2 Vertikální analýza 

Zkoumá procentní strukturu položek uvedených ve výkazech. Výhodou vertikální 

analýzy je porovnání s ostatními firmami, v rámci stejného oboru podnikání nebo 

srovnávání s odvětvovými průměry. Postup u této analýzy je takový, že jednotlivé položky 

daného účetního období rozvahy vztahujeme k celkové bilanční sumě. Jak říká Růčková 

[7, str. 105] „Cílem vertikálního rozboru je zajistit, jak se jednotlivé části podílely na 

celkové bilanční sumě a z hlediska časového zjištění pohybu v nastavení majetkového a 

finančního portfolia “. 

 

3.5 Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza aktiv a pasiv sleduje vývoj položek účetních výkazů v čase. Dává 

nám odpověď na otázku, jak se mění dané položky v čase. Můžeme tak detailně zkoumat 

průběh změn a odhalovat dlouhodobé trendy významných finančních položek. 
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3.5.1 Horizontální analýzy aktiv 

Graf 2. Vývoj aktiv ve sledovaném období 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu 3.1 lze vyčíst, že vývoj aktiv ve sledovaném období má kolísavou tendenci. 

V letech 2006 – 2007 je nárůst celkových aktiv 42537 tis. Kč. Největší změna aktiv nastala 

v období třetím, kdy rozdíl aktiv v porovnání s předchozím obdobím činil 382645 tis. Kč. 

V následujícím roce 2009 aktiva poklesla o 207545 tis. Kč. Mírný nárůst celkových aktiv 

byl zaznamenán v období 2009 až 2010. Jednalo se o 149681 tis. Kč. Hlavní podíl na 

změnách celkových aktiv má dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. 

Ve sledovaném období měl dlouhodobý majetek stoupající, i klesající průběh. Mezi 

lety 2006 a 2007 dochází k poklesu dlouhodobého majetku o 8486 tis. Kč. Tento pokles je 

způsoben prodejem montážních pomůcek, prodejem pozemků a staveb v celkové hodnotě 

23162 tis. Kč. Ve třetím období nastává nárůst DM oproti předchozímu období o 126621 

tis. Kč. Nárůst souvisí s nákupem pracovních strojů značky Demag v celkové výši 54873 

tis. Kč. Nejdůležitějším úbytkem v tomto období je prodej osobního automobilu v částce 

776 tis. Kč. Mezi čtvrtým a pátým rokem dochází k mírnému poklesu dlouhodobého 

majetku. Rozdíl mezi třetím a čtvrtým obdobím je 44308 tis. Kč, který nastal z důvodu 

prodeje (zpětným leasingem) pásového jeřábu v ceně 113768 tis. Kč. 

Největší vliv na změnách celkových aktiv měla oběžná aktiva. Oběžná aktiva měla 

do roku 2008 rostoucí charakter. Hlavními složkami v tomto růstu byly zásoby, 
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nedokončená výroba a polotovary. Důvodem růstu byly i stoupající hodnoty krátkodobých 

pohledávek, které v roce 2008 činily 559893 tis. Kč. Jednalo se zejména o pohledávky 

z obchodních vztahů. V roce 2008 byl nárůst zásob zastaven na hodnotě 117365 tis. Kč. 

V následujícím roce dochází k viditelnému poklesu zásob a to o celých 74532 tis. Kč. 

Velmi podobný vývoj, za celé sledované období byl u položky nedokončena výroba a 

polotovary. Zde se projevují markantní skoky mezi třetím, čtvrtým a pátým obdobím. Ve 

třetím období je hodnota 43036 tis. Kč. Mezi třetím a čtvrtým obdobím dochází k růstu o 

69768 tis. Kč a v pátém období je pokles zaznamenán rozdílem o 75744 tis. Kč. 

Další položkou, která má vliv na změnu celkových aktiv je krátkodobý finanční 

majetek. V letech 2006 a 2007 je rozdíl pouhých 82 tis. Kč. Pokles nastává mezi lety 2009 

a 2010 o 26455 tis. Kč. Úbytek je způsoben nárůstem zásob nedokončené výroby a 

polotovarů v roce 2010. 

Nejmenší vliv na OA měla položka časového rozlišení. Tuto položku ovlivňovaly 

zejména náklady příštích období a příjmy příštích období. Ve všech sledovaných letech  

měla vzrůstající tendenci. V prvním roce o 1972 tis. Kč, ve druhém o 8070 tis. Kč, ve 

třetím roce o 36730 tis. Kč a v letech 2009 – 2010 o 13104 tis. Kč. 

Můžeme tedy říci, že největší vliv na změnu celkových aktiv měla oběžná aktiva 

3.5.2 Horizontální analýza pasiv 

Graf 3. Vývoj pasiv ve sledovaném období v celých tisících Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vývoj pasiv v letech 2006 – 2010 zachycuje graf 3.2. Při pohledu na tento graf je 

patrné, že položka aktiv se rovná položce pasiv. Jedná se o tzv. zlaté bilanční pravidlo. 

Položka vlastní kapitál měla od roku 2006 stoupající charakter. Už v prvním období 

byl nárůst o 86208 tis. Kč. V tomto období došlo k výraznému nárůstu u položky výsledek 

hospodaření běžného účetního období, kdy v roce 2006 byla hodnota záporná -92320 tis. 

Kč a v roce 2007 hodnota vzrostla o 178852 tis. Kč na 86432 tis. Kč. Oproti tomu poklesla 

hodnota rezervních fondů o 42059 tis. Kč. Ve druhém období byl růst zaznamenán o 

hodnotě 597 tis. Kč. Projevilo se to růstem 2111 tis. Kč u položky výsledek hospodaření 

minulých let, naopak došlo k poklesu výsledku hospodaření běžného účetního období o 

5643 tis. Kč. Stoupající vývoj pasiv pokračoval i v letech 2008 a 2009. V roce 2009 byla 

hodnota VK 260417 tis. Kč. V porovnání s rokem 2008 narostl výsledek hospodaření o 

11539 tis. Kč, pokles nastal u výsledku hospodaření minulých let o 2061 tis. Kč. Mezi roky 

2008 a 2009 vzrostly rezervní fondy o 2745 tis. Kč. V posledním sledovaném roce se 

vlastní kapitál zastavil na hodnotě 287221 tis. Kč, oproti roku 2009 vzrostl o 26804 tis. Kč. 

Také výsledek hospodaření narostl o 14667 tis. Kč a položka hospodaření minulých let 

stoupla o 12328 tis. Kč. Rezervní fondy v porovnání s rokem 2009 klesly o 191 tis. Kč. 

Cizí zdroje mají jak klesající, tak stoupající tendenci. V roce 2007 klesla hodnota 

cizích zdrojů o 33750 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 stoupla hodnota rezerv o 43017 

tis. Kč na 71909 tis. Kč. Dlouhodobé závazky poklesly o 18753 tis. Kč, které byly 

převážně tvořeny zadržením plateb dodavatelům dle smluvně sjednaných platebních 

podmínek. Ve druhém období dochází k nárůstu cizích zdrojů o 378409 tis. Kč. 

V důsledku toho dochází k nárůstu krátkodobých závazků o hodnotu 148513 tis. Kč, ale 

zároveň dochází k poklesu rezerv o 16937 tis. Kč a k poklesu dlouhodobých závazků o 

29732 tis. Kč. Poklesly závazky z obchodních vztahů o 6405 tis. Kč. Ve třetím období 

nastal pokles cizích zdrojů o 226626 tis. Kč. Dochází k navýšení rezerv o 10937 tis. Kč. 

Dlouhodobé závazky stouply a došlo ke snížení dlouhodobého bankovního úvěru o 15823 

tis. Kč oproti roku 2008, který sloužil na nákup strojního zařízení. Krátkodobé závazky 

klesly skoro na polovinu, z předešlých 423093 tis. Kč na 221902 tis. Kč. Rozdíl byl tedy 

201191 tis. Kč. Poslední sledované období má za následek nárůst rezerv o 37897 tis. Kč. 

Krátkodobé bankovní úvěry byly navýšeny o 11337 tis. Kč, naopak dlouhodobé bankovní 

úvěry se snížily o 16093 tis. Kč. Společnost čerpala úvěry k refinancování krátkodobých 
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pohledávek na projektu v Rotterdamu. U bankovní instituce je splácen investiční úvěr, 

který byl čerpán v roce 2009. Tento úvěr sloužil k pořízení pásových jeřábů. 

3.5.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Graf 4. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty v roce 2006-2010

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výkony společnosti Hutní montáže, a.s. skládající se z tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb, ze změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace mají do roku 2008 

vzrůstající trend. S růstem výkonů roste i hodnota výkonové spotřeby a hodnota osobních 

nákladů. Od roku 2006 do roku 2008 vzrostla hodnota výkonů o 725675 tis. Kč. Z toho 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly do roku 2008 o 627911 tis. Kč. 

Výkonová spotřeba za první dvě období narostla o 439986 tis. Kč a nárůst osobních 

nákladů je 162800 tis. Kč. Stoupající tendenci u položky osobních nákladů mají na 

svědomí narůstající počty nových pracovníků ve společnosti Hutní montáže, a.s., a s tím je 

i spojený nárůst sociálních a mzdových nákladů. Stoupající tendenci počtu zaměstnanců 

znázorňuje i graf 2.1. Po roce 2008 přichází období poklesů, které jsou z  části připisovány 

i hospodářské krizi, která nastala. Projevilo se to jak na výkonech podniku, které v roce 

2009 poklesly o 337267 tis. Kč, tak u osobních nákladů a to rozdílem 15532 tis. Kč. 

Výraznější byla změna u výkonové spotřeby, která činila 408768 tis. Kč. Provozní 

výsledek hospodaření v roce 2006 dosahoval záporných 36262 tis. Kč. V roce 2007 vzrostl 

o 138669 tis. Kč na 42410 tis. Kč. Pokles nastal mezi roky 2009 a 2010, kdy provozní 

výsledek hospodaření poklesl o 30860 tis. Kč na částku 113957 tis. Kč. 
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Z grafů 3.2 lze vyčíst, že finanční výsledek hospodaření má od roku 2006 až do 

roku 2009 záporné hodnoty, které měly záporně stoupající tendenci. Důvodem bylo, že 

finanční náklady převyšovaly ostatní finanční výnosy. Výrazná změna nastává až 

v posledním sledovaném období, kdy ze záporných 27307 tis. Kč v roce 2009 dochází 

k nárůstu o 40656 tis. Kč na částku 13349 tis. Kč. Příčinou bylo navýšení výnosů 

z přeceněných cenných papírů a derivátů a nárůst ostatních finančních výnosů. Výsledek 

hospodaření za běžnou činnost má stoupající charakter. Nejvýraznější byl rozdíl o 134376 

tis. Kč v prvním období, tedy mezi léty 2006 – 2007. Ve druhém období dochází k poklesu 

o 5724 tis. Kč, třetí období má opět stoupající charakter. V posledních sledovaných letech 

2009 – 2010 je rozdíl také vzrůstající a to o11280 tis. Kč. Výsledek hospodaření za účetní 

období má od roku 2006 vzrůstající tendenci. Podobná situace je i u výsledku hospodaření 

před zdaněním, kde došlo také k nárůstu o 180487 tis. Kč. Další vývoj těchto položek je 

velmi podobný. V posledním období nastává opět nárůst výsledku hospodaření za účetní 

období o 14667 tis. Kč a zároveň narůstá i výsledek hospodaření před zdaněním o 13183 

tis. Kč. 

 

3.6 Vertikální analýza aktiv a pasiv 

Vertikální analýza rozvahy určuje, jestli struktura aktiv odpovídá struktuře pasiv. 

Podíly jsou vyjádřeny v procentech za každý rok samostatně. Celková analýza aktiv a 

pasiv je uvedena v příloze 1-1 až 1-4. 

3.6.1 Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza sleduje, jak se v čase mění struktura majetku. Největší podíl na 

celkových aktivech měla aktiva oběžná, která ve sledovaném období měla kolísavý vývoj. 

V roce 2007 bylo 79,19% majetku vázáno v podobě oběžných aktiv. Z toho tvořily 55,62% 

krátkodobé pohledávky, 11,03% krátkodobý finanční majetek, 7,44% zásoby, 6,56% 

nedokončené výrobky a polotovary a 5,09% dlouhodobé pohledávky. Od konce roku 2007 

až do roku 2009 došlo k poklesu oběžných aktiv o 10,92%. Příčinou byl i pokles u 

krátkodobých pohledávek o 4,86%. Mezi lety 2009 – 2010 došlo k nárůstu OA z 68,27% 

na 72,82%. Krátkodobé pohledávky, které po celou dobu sledovaných let měly kolísavý 
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charakter, vzrostly o 6,4%. Vzrostl také finanční majetek o 4,23%. Důvodem navýšení 

krátkodobých pohledávek bylo zhoršení platební schopnosti odběratelů. 

Dlouhodobý majetek má také kolísavý charakter. V roce 2006 byl DM vázán 

22,36%, z toho13,53% tvořily SMV a soubory SMV a 4,86% představovaly stavby. Od 

roku 2007 měl dlouhodobý majetek stoupající tendenci, společně s ním rostl i dlouhodobý 

hmotný majetek. Od roku 2007 rostly i samostatné movité věci a jejich soubory a to o 

7,54%. Příčinou navýšení byl nákup osobních automobilů a strojního zařízení. Ve čtvrtém 

období došlo k poklesu DM o 4,92%, poklesl i DHM o 4,89% na 20,43%. 

3.6.2 Vertikální analýza pasiv 

Ve společnosti Hutní montáže, a.s. mají důležité zastoupení cizí zdroje, které tvoří 

ve struktuře majetku podstatnou část celkových pasiv. Důvodem nárůstu VK o 11,44% 

mezi roky 2006 – 2007 byl stoupající trend výsledku hospodaření běžného účetního období 

ze záporných 15,06% na kladných 13,18%. Nižší objem vykázaných výkonů a tržeb byl 

způsoben nerealizací dodávek zejména mostních konstrukcí, které byly způsobeny buď 

tím, že si investor zabezpečil dodávku přímo u výrobce popř. z důvodu stavební 

nepřipravenosti. Proto byly dodávky odsunuty do roku 2007. Největší rozdíl nastal mezi 

roky 2007 – 2008, kdy vlastní kapitál poklesl o 13,86%. Příčinou bylo snížení výsledku 

hospodaření běžného účetního období o víc jak 5%. 

U cizích zdrojů byla nejvýznamnější položkou, položka krátkodobé závazky, které 

do roku 2008 měly stoupající charakter. V roce 2007 dosahovaly krátkodobé závazky 

41,89%. Z toho 19,57% byly závazky z obchodních vztahů. Rozdíl 14,04% byl v letech 

2008 -2009 u krátkodobých závazků, v tomto období poklesly závazky z obchodních 

vztahů o 12,5%. Bankovní výpomoci a úvěry od počátku sledovaného období až do roku 

2009 vzrostly ze 17,32% na 26,98%. Díky těmto bankovním výpomocem došlo k nákupu 

osobních automobilů, tranzitů, kontejnerů a strojního zařízení v podobě pásových jeřábů. 

Bankovní výpomoci se skládaly především z krátkodobých bankovních úvěrů. 

V posledním sledovaném období nastal mírný pokles u položky bankovní výpomoci a 

úvěry z 28,92% na 24,02%. 
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3.7 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza VZaZ, je jako u vertikální analýzy rozvahy provedena pro každý 

rok samostatně a je také vyjádřena v procentech. Celková analýza je znázorněna v příloze 

2-1 až 2-2. 

3.7.1 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Položka výkonová spotřeba patří k nejvýraznějším položkám provozních nákladů. 

Průběh sledovaného období má kolísavou tendenci. Nejvyšší hodnotu 64,11% měla v roce 

2006, kde více jak polovinu ( 41,18% ) tvořily služby a dalších 22,92% tvořila spotřeba 

materiálu a energie. Do roku 2007 klesla výkonová spotřeba na 51,01%. V následujícím 

roce opět stoupla na 62,36%. Stejný průběh měly i služby. Nejvýraznější rozdíl nastal 

v letech 2008 – 2009, kde byl zaznamenán největší rozdíl 5,99%. Pokles o 5,18% nastal i u 

služeb. Osobní náklady do roku 2008 klesaly. S tímto poklesem souvisí i pokles mzdových 

nákladů a nákladů na sociální zabezpečení a ZP. Nárůst osobních nákladů, po roce 2008 je 

připisován i nárůstu nových pracovních sil do řad dělníků. V roce 2009 je hodnota 

osobních nákladů nejvyšší 34,56%, z toho 25,42% tvořily mzdové náklady a 8,37% tvořily 

náklady na SZ a ZP. 

Provozní výnosy jsou tvořeny zejména výkony. Při pohledu na graf je zřejmé, že 

výkony, ve většině případech rostly. Důvodem byly rostoucí hodnoty tržeb za prodej 

vlastních výrobků, které se ve všech sledovaných letech pohybovaly přes hranici 90%. 

V letech 2007 a 2010 dosahovaly hodnot až 97%. 

 

3.8 Poměrové ukazatele 

Nejrozšířenější metodou finanční analýzy je použití poměrových ukazatelů, kteří 

charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli pomocí jejich 

podílu. Mezi čtyři základní skupiny podle skutečnosti, na kterou se zaměřuje, patří: 

 Ukazatele platební schopnosti (liquidity ratios) 

 Ukazatele rentability (profitability ratios) 
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 Ukazatele aktivity (asset utilization ratios) (debt ratios) 

 Ukazatele zadluženosti (debt ratios) 

Složení a výběr ukazatelů je podřízeno tomu, co chceme změřit, musí být relevantní 

zkoumanému problému či prováděnému rozhodnutí. 

Ukazatel likvidity 

Z hlediska finančního řízení je likvidita obecně brána jako schopnost jednotlivých 

aktiv podniku přeměnit se na peníze, přičemž se předpokládá, že takto získané peněžní 

prostředky zajistí solventnost podniku, tedy schopnost úhrady dluhů v okamžiku jejich 

splatnosti. Nedostatečná platební schopnost podniku může vést k závažným problémům, 

v nejhorším případě až k samotné likvidaci podniku. Mezi nejvýznamnější závazky 

podniku patří úhrady daní, výplaty mezd a úhrady faktur. Obchodní partneři posuzují podle 

likvidity solidnost podniku, která má velký vliv při navazování obchodních smluv. 

Okamžitá likvidita 

                    
                            

                              
                                                    

Jedná se o ukazatel, který je také nazýván likviditou prvního stupně. Je to ukazatel, 

který vyjadřuje okamžitou schopnost podniku uhradit své krátkodobé závazky.             

Mezi základní složku pohotových platebních prostředků můžeme zařadit peníze na 

účtech banky, šeky, ceniny, peníze v hotovosti, směnečné pohledávky, některé druhy 

cenných papírů a podobně. Do závazků s krátkodobou splatností zahrnujeme v podstatě 

dluhy, které musí být splaceny během provozního cyklu. Jde především o závazky 

dodavatelům, zaměstnancům, o krátkodobé úvěry, odložené platby daní, kde: 

Běžná likvidita 

                 
                                                  

                  
         

Tento ukazatel nám říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit 

pohledávky věřitelů v případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva na peněžní 
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prostředky. Ukazatel můžeme také nazývat ukazatelem druhého stupně. V podstatě jde o 

předchozí ukazatel, který je v čitateli rozšířen o krátkodobé pohledávky. Jedná se o peníze, 

které podniku dluží odběratelé, kde: 

Celková likvidita 

                   
             

                  
                                                                               

Tento ukazatel má poměrně malou vypovídací schopnost, jelikož oběžná aktiva 

mohou obsahovat poměrně značnou část položek s velmi nízkou likviditou, např. zásoby 

zastaralých výrobků, zásoby jednoúčelových náhradních dílů, zásoby prodávané na 

obchodní úvěr s delší dobou inkasa. 

 

Ukazatel rentability 

Mezi další poměrové ukazatelé, patří ukazatelé rentability, či také ziskovosti. 

Rentabilita, či ziskovost znamená schopnost dosahovat výnosu, zisku na základě vložených 

prostředků. Příslušné vstupní informace lze získat z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Pomocí těchto ukazatelů můžeme zhodnotit využívání, reprodukci a zhodnocování kapitálu 

vloženého do podniku. Ukazatelé výnosnosti jsou důležití pro řadu rozhodovacích situací, 

a to zejména dlouhodobých. Jde například o rozhodnutí: 

 do kterých prostředků investovat,  

 zda koupit, podržet, či prodat akcie a dluhopisy, 

 zda skončit činnost společnosti nebo v ní pokračovat, 

 jakou cenu zaplatit za kupovaný podnik apod. 

Obecně se rentabilita vyjadřuje pomocí vzorce, v němž se dosažený výnos (zisk) poměřuje 

k částce vloženého (použitého) kapitálu. 
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Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) – ukazatel hodnotí efektivnost 

využívání vložených prostředků, bez ohledu na původ kapitálu. Jedná se o míru 

zhodnocení aktiv. Výhodou tohoto ukazatele je, že bere v úvahu všechna aktiva potřebná 

k dosažení výstupu podniku. 

     
    

              
                                                                                                      

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) – vyjadřuje, v jaké 

míře podnik zhodnocuje své vlastní zdroje. Patří mezi ukazatele, které nejlépe vypovídají o 

úspěšnosti celého podnikání. Ukazatel má mít rostoucí tendenci. 

     
   

               
                                                                                                                   

Rentabilita tržeb (ROS – Return On Sales) – vyjadřuje, kolik % zisku má podnik 

z jedné koruny tržeb. Tento ukazatel se používá při srovnání v čase a při mezipodnikovém 

srovnání. 

     
          

     
                                                                                                                             

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE – Return On Capital Employed) – 

tento ukazatel měří výnosnost a efektivnost dlouhodobých podnikových investic. 

Výnosnost vloženého kapitálu by měla být vyšší, než úroková míra z půjček a úvěrů. 
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Ukazatel aktivity 

Ukazatel aktivity vyjadřuje, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Ukazatel 

měří celkovou rychlost obratu nebo obratu jejich jednotlivých složek. Hodnotí tak vázanost 

kapitálu v určitých formách aktiv. Pokud jich má podnik více, vznikají zbytečné náklady, 

pokud jich má podnik méně, pak zbytečně přichází o části zisku. U ukazatelů aktivity se 

setkáváme se dvěma  typy: 

 počtem obratů, nebo-li obratovostí – informují nás o počtu obrátek za určité období, 

 dobou obratu – vyjadřujeme průměrnou dobu trvání jedné obrátky majetku. 

Mezi nejčastěji používané ukazatele patří zejména doba obratu zásob, rychlost obratu 

zásob, dobra obratu pohledávek, rychlost obratu pohledávek. Při výpočtech v praktické 

části jsem zvolila aplikovat pouze dobu obratu zásob, pohledávek a závazků. 

Doba obratu zásob – udává poměrný počet dnů, po než jsou vázány v podnikání 

do doby jejich spotřeby, nebo doby jejich prodeje. Pokud je ukazatel nižší, než průměrná 

hodnota, firma hospodaří se zásobami lépe, než je obvyklé, kde:  

                   
      

     
                                                                                               

Doba obratu pohledávek – ukazuje jak dlouho, kolik dní se majetek vyskytuje ve 

formě pohledávek, respektive za jak dlouhé období jsou pohledávky spláceny, kde : 

                        
          

     
                                                                          

 Doba obratu závazků– tento ukazatel sleduje počet dní, na které dodavatelé 

poskytli obchodní úvěr, platí tedy : 
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3.8.1 Analýza ukazatelů rentability 

Tab. 3. Vývoj ukazatelů rentability v % 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

ROA -14,2 14,21 9,96 15,2 13,85 

ROE -57,2 34,91 32,55 35,45 37,25 

ROCE -36,37 30,37 31,61 38,59 41,68 

ROS čistý -12,37 8,39 5,88 7,81 7,61 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 5. Vývoj ukazatelů rentability ve sledovaném období v % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 ROA (Rentabilita aktiv) – poměřuje zisk podniku s celkovými vloženými 

prostředky. Nejvýraznější změna nastala mezi lety 2006 – 2007. Ze záporných 14,2% 

v roce 2006 se firma dostala na kladných 14,21% v roce 2007. Tato změna byla způsobena 

nárůstem EATu, který vzrostl 193%. S nárůstem EATu dochází i k nárůstu výkonů. 

Výkony v roce 2007 jsou oproti předešlému sledovanému roku 2006 2x větší. Důvodem je 

navázání nových smluv s klienty. Náklady stouply minimálně. V roce 2008 představovala 

1 Kč vloženého majetku zisk 10 haléřů. V roce 2009 byla hodnota ROA 15,2%. Bylo to 

způsobeno snížením aktiv o 20%, z toho důvodu došlo ke snížení zásob. V tomto roce 

EAT dosáhl mírného růstu, jednalo se o 12,5%. 

ROE (Rentabilita vlastního kapitálu) –sleduje, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč 

investovanou vlastníky společnosti. I zde je zřejmá největší změna mezi roky 2006 – 2007. 
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Změna je způsobena stejně jako u rentability aktiv nárůstem EATu. Vlastní kapitál v tomto 

sledovaném období stoupl dvojnásobně. Od roku 2008 až do roku 2010 rentabilita 

vlastního kapitálu rostla,což bylo pro podnik velmi žádaným efektem. Z tohoto důvodu 

vzrostl i výsledek hospodaření. V posledním sledovaném roce 2010 se ROE dostala na 

37,25%. 

ROCE (Rentabilita dlouhodobých zdrojů) – hodnotí význam dlouhodobého 

investování na základě výnosnosti vlastního kapitálu, který je spojený s dlouhodobými 

zdroji. Období let 2006 – 2007 opět patřilo k období s nejvýraznějším rozdílem. Rostoucí 

charakter byl znatelný u EBITu, u výkonu a stoupající tendenci měl i vlastní kapitál. 

Nárůst o 37% zaznamenaly závazky z obchodních vztahů. Důvodem byla odložená doba 

splatnosti sjednaných smluv mezi klienty. V letech 2007 – 2010 vzrostla rentabilita 

vlastního kapitálu na 41,68%. Vlastní kapitál v těchto letech rostl, stejně jako dlouhodobé 

závazky, u kterých byla důvodem předem domluvená lhůta splatnost smluv. 

ROS (Rentabilita tržeb) – nám udává, kolik korun zisku podnik vytvoří z 1 Kč 

tržeb. V průběhu sledovaného období měla rentabilita tržeb kolísavý trend. Důvodem 

rostoucího EATu byly vzrůstající hodnoty u položky výkony. I když se v roce 2008 dostala 

hodnota rentability tržeb na hodnotu 5,88%. Musíme však podotknout, že právě v roce 

2008 byla ohlášena hospodářská krize, která se z menší části dotkla i společnosti Hutní 

montáže, a.s. Díky dobrému jménu společnosti, tradicím a kvalitě služeb, které společnost 

nabízí, nezasáhl krize společnost v plné výši. I z důvodu úpadku jiných firem v období 

krize si společnost mohla dovolit navázat nové obchodní vztahy s novými odběrateli. 

V letech 2009 – 2010 nedošlo k výraznějším změnám, nastal minimální pokles. 

3.8.2 Analýza ukazatelů likvidity 

Tab. 4. Vývoj ukazatele likvidity v % 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Okamžitá 

likvidita 
0,3198 0,2634 0,1661 0,3754 0,1724 

Pohotová 

likvidita 
2,0051 1,7129 1,5356 2,3626 1,9248 

Celková 

likvidita 
2,0759 1,8906 1,8131 2,5557 2,1654 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 6. Vývoj ukazatele likvidity ve sledovaném období v % 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková likvidita (Current Ratio), nebo-li likvidita 3. stupně. Jak říká Scholleová 

Hana [6, str. 163] „Celková likvidita nám ukazuje, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než 

krátkodobé závazky. To znamená, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitelé, kdyby 

proměnil všechna svá aktiva na peníze “. Ideální hodnoty pro danou likviditu se nacházejí 

v rozmezí od 1,8 – 2,5. Při pohledu na tabulku a na výsledky znázorněné v grafu č. 

3.5vidíme, že doporučené hodnoty byly v každém roce splněny. To je pro podnik velmi 

pozitivní zjištění už z toho důvodu, že schopnost získat peněžní prostředky na úhradu 

svých závazků mu nedělá větší potíže. 

U pohotové likvidity (Quick Ratio) se jedná o ukazatel, u kterého se v čitateli od 

běžných aktiv odečítají zásoby. Tyto zásoby se velmi těžko přeměňují na peněžní 

prostředky. Říkáme, že jsou nejméně likvidní. Doporučené hodnoty pohotové likvidity 

jsou 1 – 1,5. U společnosti Hutní montáže, a.s. jsou zaznamenané hodnoty lehce přes 

hranici doporučených hodnot. Zejména v roce 2009 se hodnota pohotové likvidity dostala 

na 2,36. V roce 2008 nastal nárůst krátkodobých závazků a také vznikl nárůst u položek 

aktiv. V roce 2009 byla situace opačná. Dochází k poklesu u položek aktiv, a takéu 

položek krátkodobých závazků. Průměrná hodnota dané likvidity se ve sledovaném období 

pohybovala na úrovni 1,9. 
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Poměr finančního majetku a krátkodobých závazků znázorňuje ukazatel zvaný 

okamžitá likvidita (Cash Ratio). V tomto případě, do finančního majetku můžeme zařadit 

např. peníze v hotovosti, peníze na bankovních účtech, šeky. Úkolem ukazatele je zjistit 

schopnost podniku uhradit své závazky s okamžitou splatností. Hodnoty doporučené 

odbornou literaturou jsou 0,2 – 0,5. Po zhlédnutí tabulky s výpočty můžeme konstatovat, 

že hodnoty nepřesahují doporučené hodnoty. Společnosti Hutní montáže, a.s. nevznikly 

žádné významnější události, které by ovlivnily okamžitou splatnost. 

3.8.3 Analýza ukazatelů aktivity 

 Tab. 5. Vývoj ukazatele aktivity ve dnech 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Doba obratu zásob 7,7539 17,0454 30,7419 13,0495 20,3062 

Doba obratu 

závazků 
80,3807 44,8095 58,8853 23,1489 47,7841 

Doba obratu 

pohledávek 
184,0269 139,0237 151,7801 134,3449 147,9258 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  Graf 7. Vývoj ukazatelů aktivity ve sledovaném období ve dnech 

 
  Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ukazatel doby obratu zásob nám říká, jak dlouho jsou oběžná aktiva vázána 

v podobě zásob. Hodnota tohoto intervalu je udávána ve dnech. Čím je tato hodnota doby 

ukazatele zásob menší, tím je to pro podnik výhodnější, jelikož dokáže za velmi krátkou 

dobu přeměnit své zásoby v hotovost, či pohledávku. V roce 2006 byla přeměna zásob 

nejrychlejší. Trvala necelých 8 dní. V dalších letech však hodnoty rostly a v roce 2007 se 

hodnota zastavila na hranici 17 dní. Markantní nárůst nastal v roce 2008, kdy hodnota 

přeměny zásob vzrostla na 30 – 31 dnů. Prudký pokles nastal v roce 2009, kdy hodnota 

klesla na 13 dní. Nejčastěji se jednalo o přeměnu zásob v podobě materiálu, nedokončené 

výroby, polotovarů. 

Doba obratu závazků nám udává počet dní, za kterou jsme my, jako podnik schopni 

dostát svým závazkům. Za jak dlouho jsme schopni zaplatit dodavatelům za poskytnuté 

služky a zboží od doby jejich přijetí. V roce 2006 byla doba obratu závazků nejvyšší, 

hodnota se zde dostala na 80 dní. V letech 2007 a 2010 byl průměrný počet okolo 46 dní. 

Nejnižší přeměna byla zaznamenána v roce 2008 a to 23 dní. Průměrný počet dní, kdy 

podnik dlužil svým dodavatelům, byl 51 dní. Z velké části se jednalo o závazky 

z obchodních vztahů. 

Ukazatel, který nám říká, jak dlouho musí podnik čekat, než dostane zaplaceno za 

poskytnuté služby a prodané výrobky nazýváme doba obratu pohledávek. Z tabulky a grafů 

je zřejmé, že doba obratu pohledávek je mnohem vyšší, než doba obratu závazků. V roce 

2009 je hodnota až 5x vyšší. V roce 2006 se počet dní dostal, až k 184 dnům. Od roku 

2007 se průměrný počet doby obratu pohledávek pohyboval okolo 143 dní. 

V oborech, jakými jsou stavebnictví a průmysl, mají ukazatelé aktivity velmi 

nízkou vypovídací schopnost. Především ukazatel doby obratu závazků a pohledávek. 

Důležitou roli tady hraje doba splatnosti jak u závazků, tak pohledávek. Z pravidla se doba 

splatnosti uskuteční po smluvní dohodě s dodavateli, odběrateli popř. investory. Jedná se o 

záležitosti, které vyplívají z obchodních vztahů. 
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3.9 Zhodnocení hospodaření společnosti Hutní montáže, a.s. 

 

Graf 8. Vývoj tržeb v mil. Kč ve sledovaném období 2006 - 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 9. Vývoj zisku v mil. Kč ve sledovaném období 2006 - 2010 

 
Zdroj : Vlastní zpracování 

 

V roce 2006 dosáhla společnost Hutní montáže, a.s. tržeb ve výši 746 mil. Kč. 

Menší množství výkonů a tržeb společnosti v tomto roce bylo způspbeno nerealizací 

dodávek ocelových mostních konstrukcí ve výši 15 mil. Kč, které společnost nakoupila. 

Hutní montáže, a.s. nevynakládaly žádné finanční prostředky v oblasti vývoje a výzkumu. 

Následující rok 2007 byl pro společnost velmi úspěšný. Tržby společnosti dosáhly výše 

1031,4 mil. Kč. Zlepšení finanční situace vedlo k tomu, že v závěru roku 2007 společnost 
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nepotřebovala pro své fungování žádné úvěrové zdroje a mohla si tak v následujících 

letech dovolit investovat. Můžeme tedy říci, že rok 2007 byl rokem investic, které byly 

v celkové hodnotě 39 mil. Kč. Jednalo se především o pořízení teleskopických 

manipulátorů, samohybných teleskopických plošin, vyhledávacích satelitních systémů a 

nákup skladových kontejnerů. Důležitým mezníkem byla také investice do obnovy a 

rozšíření montážních mechanismů. Také v tomto roce nebyly vynaloženy žádné peněžní 

prostředky v oblasti výzkumu a vývoje. Nepořizovaly se vlastní akcie, zatimní listy či 

obchodní podíly ovládající osoby. Významnou událostí byl projekt montáží 

technologických zařízení regeneračních kotlů v uruguayském Fray Bentos a ve švédském 

Obbole. 

Rok 2008 pokračoval v trendu rostoucích tržeb. V porovnání s rokem předchozím 

se tržby zvýšily o 33%. V roce 2008 tak činily krásných 1374 mil. Kč. V tomto roce se 

stala hlavním segmentem trhu oblast energetiky. Důvodem priority této oblasti stojí za 

zmínku obnova uhelné elektrárny ČEZ v Tušimicích, montáž teoelných strojů ve Finsku. 

Montáž ocelové konstrukce linky, na které se vyrábí kyselina dusičná ve Francii. 

V roce 2009, který byl charakteristický celosvětovou krizí se zisk společnosti dostal 

na hodnotu 117 mil. Kč, což v době zmítané krizí lze považovat za velmi dobrý výsledek. 

Také tento rok se nesl v duchu investic. V tomto roce bylo na investice vynaloženo 87 mil. 

Kč. Zásadní byl nákup pásového jeřábu v hodnotě bezmála 114 mil. Kč, který byl pořízen 

formou leasingu. Větši polovinu tržeb, tedy 55 % tvořila stejně jako v minulém roce 

energetika. Z grafů lze vyčíst, že tržby společnosti Hutní montáže, a.s. byly v roce 2010 

1406 mil. Kč a zisk měl hodnotu 131 mil. Kč. Částka 42 mil. Kč byla vynaložena na 

investice, na splátky leasingů z minulých let za nakoupený pásový jeřáb. V posledním 

sledovaném období společnost nakoupila malé a střední stroje a další část svých peněžních 

prostředků investovala do nákupu osobních automobilů. Stejně jako v předchozích letech, i 

v roce 2010 společnost nevynaložila žádné finanční prostředky v oblasti výzkumu a 

vývoje. 
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4 Návrhy na zlepšení hospodaření 

Po použití vzorců jednotlivých ukazatelů, které byly uvedeny v předchozí kapitole. 

A po vyhodnocení výsledků vypočtených pomocí těchto vzorců, jsem dospěla 

k následujícím návrhům na zlepšení hospodaření společnosti: 

 Navrhovala bych, zaměřit se na důslednější řízení projektových rizik 

vyplývajících se smluvních vztahů. 

 Velkou pozornost bych věnovala segmentu energetiky, který má stále 

dominantnější pozici na trhu. Podíl v následujících letech by se mohl 

pohybovat okolo 60% z celkových tržeb. 

 V oblasti dopravních staveb, by bylo vhodné zaměřit svou pozornost 

nabídkám pro potencionální projekty montáží, především v zahraničí. 

 Jelikož se neočekává žádná větší aktivita v segmentu hutí, zaměřila bych se 

více na segment dopravy a montážních prací, také zejména v zahraničí. 

 Společnost má k dispozici několik nevyužitých skladových a kancelářských 

prostor, které by byly vhodnými objekty k pronájmu jiným firmám. Tímto 

by společnost mohla získat peněžní prostředky k zakoupení např. malé nebo 

střední mechanizace, k rozšíření vozového parku. 

 V oblasti marketingu by společnost mohla věnovat větší pozornost reklamě, 

a to jak v regionu, tak hlavně v zahraničí. Reklama by mohla být v podobě 

billboardů, různých upoutávek v rozhlasových stanicích, televizích a 

novinách. Pomocí této marketingové strategie, by společnost mohla získat 

potencionální zákazníky a rozšířit okruh své působnosti za hranicemi. 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provést finanční analýzu obchodní společnosti Hutní 

montáže, a.s. za pomocí vybraných poměrových ukazatelů ve sledovaném období 2006 – 

2010. Celá práce byla rozdělena do dvou základních částí. První, teoretická část byla 

věnována především definicím pojmů finanční analýza. Dále zde byly uvedeny metody 

výpočtů poměrových ukazatelů, které jsem použila v praktické části. Závěr této kapitoly 

byl uvolněn pro představení společnosti Hutní montáže, a.s., jejímu předmětu činnosti a 

vývoji. Součástí první kapitoly bylo také provedení horizontální a vertikální analýzy, zde 

jsem porovnávala jednotlivé položky v čase. 

Druhá polovina bakalářské práce je zaměřena na praktickou část, na aplikaci 

poměrových ukazatelů v dané obchodní společnosti. Jednalo se zejména o ukazatele 

likvidity, rentability a aktivity. 

Společnost Hutní montáže, a.s. vykazovala ve sledovaném období velmi slušných 

výsledků. Za zmínku však stojí, že mezi roky 2005 a 2006 došlo u výsledků hospodaření 

za běžné účetní období k výraznému poklesu. Společnost vykázala ztrátu 92 mil. Kč. Bylo 

to způsobeno menším objemem výkonů a tržeb, dále pak derealizací dodávek ve výši 150 

mil. Kč. To mělo za následek i záporné hodnoty u ukazatele rentability. V roce 2006 

dosahovala rentabilita vlastního kapitálu hodnoty -57,2%. V dalších letech rentabilita 

rostla, což mělo pro podnik velmi příznivý efekt. 

Menší vliv na vývoj hospodaření společnosti měl i dopad hospodářské krize v roce 

2008. Kolísající kurz koruny vůči euru měl bezesporu vliv na ekonomické ukazatele. 

Recese se projevila pozvolným zvyšováním tlaku obchodních partnerů na zpřísnění 

obchodních podmínek, jako zvyšování požadavků zákazníků na poskytování bankovních 

záruk. I díky dobrému jménu společnosti, její dlouholeté tradici se krize na hospodaření 

společnosti nijak výrazně neprojevila. Za velmi kladné pokládám i nárůst pracovních sil 

v řadách dělníků, ke kterému došlo právě po roce 2008. 

Hutní montáže disponují velkým množstvím cizích zdrojů. Jedná se zejména o 

bankovní výpomoci, které jsou v podobě krátkodobých bankovních úvěrů. Za tyto 

poskytnuté peněžní prostředky společnost nakoupila ve sledovaném období několik kusů 
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pásových jeřábů, osobních automobilů, tranzitů. Tyto prostředky posloužily také 

k investování v oboru energie a ekologie. Můžeme tedy konstatovat,že společnost Hutní 

montáže, a.s. po celou dobu sledovaného období 2006 – 2010 vykazovala nadmíru 

uspokojivé výsledky. 
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