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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Eurovia cs, a.s. 

v letech 2009-2011. Podklady pro zpracování jsem získala z internetového portálu 

www.justice.cz a byly jimi rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněţních tocích 

v letech 2009-2011. 

Cílem je charakterizovat vybranou firmu a poté ji ohodnotit pomocí poměrových 

ukazatelů. Další část diplomové práce je zaměřena na DuPont pyramidální rozklad a na 

hodnocení bonitních a bankrotních modelů. V poslední části práce jsou zahrnuty návrhy a 

doporučení, v čem by se měla firma zlepšit. Závěr je zaměřen na celkové shrnutí 

diplomové práce. 

Klíčová slova: finanční analýza, rentabilita, likvidita, aktivita, zadluţenost, stavebnictví 

 

 

 

 

Summary 

This thesis is focused on a financial analysis of Eurovia cs, a.s. company between 

years 2007 and 2009. Materials for the financial analysis I obtained from the Inetrnet ports 

www.justice.cz and it was balance sheet, profit and loss and cash flow in years 2009 – 

2011. 

The aim is to describe the company that I chose and than evaluate the firm by 

financial analysis ratios. Next part of thesis is focused on DuPont and evaluate bankruptcy 

and credibility models. The last part contains suggestions and recommendations in whitch 

part they could improve. Conclusion is focused on final summary my work. 

Key words: financial analysis, profitability, liquidity, activity, indebtedness, building 
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1. Úvod 
 

V současnosti je pro všechny podniky a podnikatele hlavní podstatnou podnikání 

tvorba zisku a udrţení finanční rovnováhy. Vedení firmy proto provádí analýzy, jimiţ 

zjišťují stav podnikových financí. Účelem finančních analýz je vyjádření majetkové a 

finanční situace podniku. Zjištěné informace pomohou vedení dospět k určitým závěrům a 

mohou tak rozpoznat blíţící se nebezpečí či vyuţít finanční prostředky k rozvoji firmy. 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila společnost Eurovia cs, a.s., která mě 

zaujala, protoţe je největší stavební skupinou v České Republice. Při zhodnocení firmy 

jsem čerpala z podkladů z obchodního rejstříku, a to z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a 

přehledu o peněţních tocích. Vybraná společnost má kalendářní rok a sledovaná období 

jsou od roku 2009 do roku 2011. 

Cílem této práce bylo provést charakteristiku zvolené společnosti, zhodnotit vývoj 

ukazatelů finanční analýzy a stanovit návrhy a doporučení pro zlepšení. 

Diplomovou práci jsem rozčlenila do 6 kapitol. Po úvodu následuje kapitola, která 

nás seznamuje se společností Eurovia cs, a.s., jejími poskytovanými sluţbami a dceřinými 

společnostmi.  

Ve třetí kapitole se zabývám teoretickými východisky finanční analýzy, uţivateli 

finanční analýzy, popisem poměrových ukazatelů, DuPont – pyramidálním rozkladem a 

bankrotními a bonitními modely. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na praktickou část. Vypočítala jsem a zhodnotila 

jednotlivé poměrové ukazatele, jako jsou rentabilita, likvidita, aktivita, zadluţenost. 

Pokračuji DuPont-pyramidálním rozkladem a na závěr kapitoly jsem vypočítala a 

zhodnotila z bonitních modelů Kralickův Quick-test, a z bankrotních modelů Altmanův a 

Tafflerův. Některé ukazatele jsou pro lepší představu doplněny graficky. 

Pátá část diplomové práce obsahuje návrhy a doporučení na zlepšení a poslední část 

této práce je závěrem a celkovým shrnutím finanční situace společnosti Eurovia cz, a.s. 
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2. Charakteristika společnosti 
 

Společnost EUROVIA CS, a.s. je lídrem na trhu v oblasti dopravního stavitelství 

s historií sahající aţ do roku 1952. Společnost tedy nabízí své sluţby zákazníkům jiţ přes 

60let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost Eurovia, 

která působí v 18 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI. 

Zabývá se dopravně-inţenýrským stavitelstvím, výstavbou a rekonstrukcí silničních 

a ţelezničních staveb, výstavbou mostů, realizací památkových center a městských 

komunikací, budováním sportovních areálů a čištěním odpadních vod.  

EUROVIA CS a všechny její dceřiné společnosti jsou drţiteli certifikátu systému 

řízení kvality ISO 9001. Jako první velká stavební společnost v České republice navíc 

obdrţela certifikát environmentálního systému řízení ISO 14 001. 

2.1 Historie 

Společnost vznikla 1. března 1952 pod názvem Stavby silnic a ţeleznic (dále SSŢ) 

se sídlem v Praze.  Ke konci téhoţ roku jsou SSŢ rozděleny do pěti závodů: dva jsou 

v Praze – mostní a strojí, v Plzni – silniční, ve Ţďáru nad Sázavou – ţelezniční a v Brně – 

inţenýrský.  

V roce 1956 jsou SSŢ posíleny o velkou část národního podniku Dopravní stavby 

Praha a přesouvají své sídlo na Ovocný trh do centra Prahy. 

V dubnu 1958 probíhají zásadní organizační změny, kdy vzniká tzv. „velké SSŢ“ , 

do kterého jsou začleněny n.p. Barbara a n.p. Ţivičné vozovky. V témţe roce jiţ SSŢ 

zaměstnávají 8 000 lidí. 

Novým sídlem SSŢ se v průběhu listopadu 1958 stává Palác Dunaj na Národní třídě 

v Praze 1, kde sídlí dodnes. 

V průběhu let vznikají a zanikají další závody v Československé republice.  SSŢ se 

podílejí na mnoţství rekonstrukcí, výstavbách a stavbách. Zmínila bych výstavbu 

nejznámějšího mostu v Praze - Nuselského mostu, na kterém pracují od roku 1965. Stavba 

je po dokončení oceněna titulem „ Stavba 20. Století“. Dlouho očekávanou událostí v té 

době se také stává zahájení prací na stavbě dálnice D1.  
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V 70. letech se SSŢ také výrazně angaţují v zahraničí – podílejí se na výstavbě 

rafinérie v Homsu v Sýrii, mostů v egyptské Benze a Gize a vodojemů v Kuvajtu. 

V roce 1978 SSŢ zahajují stavbu největšího mostního díla v Praze – 

Barrandovského mostu. 

V květnu 1992 se státní podnik SSŢ mění na akciovou společnost, která je následně 

privatizována – téměř 82 procent akcií kupónovou metodou a 15 procent přímým prodejem 

společnosti Entreprise Jean Lefebvre. V červenci 1992 se majoritním vlastníkem SSŢ stává 

Entreprise Jean Lefebvre. V druhé polovině roku 2001 se majoritním akcionářem SSŢ 

stává francouzská společnost EUROVIA ze skupiny VINCI, největšího stavebního 

koncernu na světě. 

Od roku 2006 vlastní společnost EUROVIA 100 procent akcií SSŢ.  

Současnost, vize, strategie 

Společnost Eurovia CS, a. s. patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České 

republice. Staví na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a 

výkonnosti regionálních závodů a dceřiných společnostech.  

Díky celorepublikovému pokrytí dokáţe Skupina EUROVIA CS obsáhnout práce 

pro velké mnoţství zadavatelů najednou, ať uţ se jedná o veřejný či soukromý sektor a to 

na území celé České i Slovenské republiky.  

Jednou z klíčových obchodních oblastí je také těţba a prodej materiálů a surovin. 

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům 

drceného a těţeného kameniva na českém trhu. 

Cílem společnosti EUROVIA CS, a. s., je být špičkou v oblasti dopravního 

stavitelství. 

2.2 Jednička v oboru 

Velký potenciál vidí společnost v úspěšném propojení tradice a zkušeností svých 

lidí s dynamikou a moderním přístupem ke stavebnictví jak v oblasti nových technologií, 

tak v oblasti lidských zdrojů a v ekologicky citlivém přístupu k projektům. 

 

http://www.euroviakamenolomy.cz/
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2.2.1 Nejvyhledávanější zaměstnavatel v oboru 

Pro společnost jsou talentovaní, kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci klíčoví. 

Právě proto si EUROVIA CS, a. s., aktivně vychovává své vlastní pracovníky a podporuje 

vzdělávání mladých a ambiciózních lidí, kterým nabízí uplatnění v mnoha profesích. 

2.2.2 Spolehlivý obchodní partner 

Hlavní prioritou společnosti je spokojený zákazník. Aby toho dosáhli, je nutné vţdy 

odvést kvalifikovanou a odbornou práci. Dlouholetá tradice, kladné reference, důraz na 

nové technologie, ohled na ţivotní prostředí a motivace zaměstnanců, to jsou faktory, které 

napomáhají tomu, aby zákazník byl opravdu spokojený. 

2.3 Rozšiřování služeb 

Silniční a ţelezniční stavby tvoří tradičně největší část zakázek společnosti. Stále 

významnější podíl ale získávají sportovní stavby, projekty ochrany ţivotního prostředí, 

rekonstrukce památkových center nebo speciální inţenýrské stavby. Cílem je ještě 

výraznější profilace v těchto oblastech stavebnictví. Vysokou úroveň sluţeb chce Skupina 

EUROVIA CS i nadále stavět na kvalifikovaných zaměstnancích, investicích do 

technologií a modernizaci strojů a zařízení. 

2.4 Dceřiné společnosti 

Dceřinými společnostmi společnosti Eurovia cz, a.s. jsou: 

 Eurovia Services, s.r.o.,  

 Granvia Construction, s.r.o.,  

 Eurovia Silba, a.s.,  

 Obalovna Letkov, spol. s r.o.,  

 Jihočeská obalovna, spol. s r.o., 

  GJW Praha, spol. s r.o.,  

 Praţská obalovna Herink, s.r.o.,  

 VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.,  

 Liberecká obalovna, s.r.o.,  

 OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.,  
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 Eurovia Jakubčovice, s.r.o., 

  SILASFALT, s.r.o.,  

 Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.,  

 Eurovia Kamenolomy, a.s., 

  Eurovia Kameňolomy, s.r.o., 

  Uniasfalt, s.r.o.. 

2.5 Stavby 

Mezi stavby prováděné společností EUROVIA CS, a.s. patří např.: 

 Hloubené tunely – např.: Strahovský tunel 2. Stavba – část 2.B Hloubený tunel 

MO, 

 lávky a cyklostezky – např.: Cyklostezka Ţamberk- Letohrad, Unikátní lávka pro 

pěší a cyklisty v Dačicích, 

 mostní stavby – např.: Most přes Luţnici ve Veselí nad Luţnicí, 

 náměstí a památková centra - např.: Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve 

Frýdlantu, 

 silniční stavby - např.: Dálnice D1 – úsek Vyškov- Mořice, 

 speciální stavby - např.: Modernizace letiště Karlovy Vary – III. Etapa, 

 sportovní stavby - např.: Fotbalový stadion Zlín, 

 tramvajové trati - např.: Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská, 

 vodohospodářské stavby – např.: Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí 

řeky Radbuzy, 

 ţelezniční stavby – např.: Průjezd ţelezničním uzlem Kolín. 

2.5.1 Produkty a technologie 

a) Asfalt a emulze 

Díky intenzivní technické spolupráci se sítí výzkumných laboratoří skupiny VINCI tak 

mohla stavební Skupina EUROVIA CS zavést kromě řady moderních technologií při 

provádění staveb i vlastní výrobu nové generace asfaltových emulzí a modifikovaných 

asfaltů, včetně asfaltů modifikovaných elastomery, chemicky zasíťovaných, které jsou 

nejen odolnější vůči povětrnostním výkyvům, ale snesou také vyšší dopravní zátěţ. 
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Skupina asfaltů POLYBITUME
®
 se pouţívá v technologiích asfaltových směsí 

obalovaných za horka i za tepla. Díky pouţití polymerů se tak sniţuje tepelná citlivost 

asfaltů, zvyšuje soudrţnost směsi a zlepšují se reologické vlastnosti (větší odolnost 

vůči mechanickému namáhání). 
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Obrázek 1: Organizační struktura společnosti 

 

 

Zdroj: http://www.eurovia.cz/cs/struktura_spolecnosti/eurovia_cs 
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3. Teoretická východiska finanční analýzy 
 

3.1 Finanční analýza, cíle, uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou 

obsaţena především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení 

firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek. 

Hlavním smyslem finanční analýzy je připravit podklady pro kvalitní rozhodování 

o fungování podniku. Účetnictví předkládá z pohledu finanční analýzy do určité míry 

přesné hodnoty peněţních údajů, které se však vztahují pouze k jednomu časovému 

okamţiku, a tyto údaje jsou víceméně izolované. Aby mohla být tato data vyuţita pro 

hodnocení finančního zdraví podniku, musí být podrobena finanční analýze. [2] 

Informace, které se týkají finanční situace podniku, jsou předmětem zájmu mnoha 

subjektů přicházející tak či onak do kontaktu s daným podnikem. Finanční analýza je 

důleţitá pro akcionáře, věřitele a další externí uţivatele, rovněţ tak i pro podnikové 

manaţery. Kaţdá z těchto skupin má své specifické zájmy, s nimiţ je spojen určitý typ 

ekonomických rozhodovacích úloh. [1] 

Podle toho, kdo provádí a potřebuje finanční analýzu, ji můţeme rozdělit do dvou 

oblastí: interní a externí. 

Uţivateli účetních informací a finanční analýzy jsou především: 

 Manaţeři 

 Investoři 

 Banky a jiní věřitelé 

 Obchodní partneři – dodavatelé a odběratelé 

 Zaměstnanci 

 Stát a jeho orgány 

 Konkurenti 

Manaţeři vyuţívají informace poskytované finančním účetnictvím, které je 

základem pro finanční analýzu, především pro dlouhodobé i operativní finanční řízení 

podniku. Znalost finanční situace podniku jim umoţňuje rozhodovat se správně při 

získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury včetně výběru 
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vhodných způsobů jejich financování. Finanční analýza, která odhaluje silné a slabé 

stránky finančního hospodaření podniku, umoţňuje manaţerům přijmout pro příští období 

správný podnikatelský záměr, který se rozpracovává ve finančním plánu. [1] 

Investoři – primárními uţivateli finančně-účetních informací obsaţených ve 

finančních výkazech podniku jsou akcionáři či vlastníci, kteří do podniku vloţili kapitál. 

Potenciální investoři, kteří uvaţují o umístění svých peněţních prostředků do podniku, si 

chtějí ověřit, zda jejich rozhodnutí je správné. Investoři pouţívají finanční informace o 

podniku ze dvou hledisek – investičního a kontrolního. Investiční hledisko představuje 

vyuţití informací pro rozhodování o budoucích investicích. Kontrolní hledisko uplatňují 

akcionáři vůči manaţerům podniku, jehoţ akcie vlastní. Zajímají se o stabilitu a likviditu 

podniku, o disponibilní zisk a o to, zda podnikatelské záměry manaţerů zajišťují trvání a 

rozvoj podniku.[1] 

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

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

a za jakých podmínek. Banka posuzuje před poskytnutím úvěru bonitu dluţníka. Ta je 

prováděna analýzou jeho finančního hospodaření. Stěţejní postavení má rentabilita, která 

dává odpověď na otázku, jak efektivně podnik hospodaří. [1] 

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

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

mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména při dlouhodobém obchodním vztahu, 

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

zajištěním výroby.[1] 

Konkurenti – zajímají se o finanční informace podobných podniků nebo celého 

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

marţi, cenovou politiku, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob a jejich obratovost.[1] 

Zaměstnanci – mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě 

svého podniku, neboť jim jde o zachování pracovního místa a mzdových podmínek.[1] 

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

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

účastí, rozdělování finanční výpomoci podnikům, získání přehledu o finančním stavu 

podniků a státní zakázkou.[1] 
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3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Výchozími a základními zdroji informací pro finanční analýzu jsou především 

následující výkazy. 

 Výkaz finančního účetnictví – které lze označit také jako výkazy externí, protoţe 

poskytují informace zejména externím uţivatelům. Podávají přehled o stavu a 

struktuře majetku a zdrojích krytí – rozvaha, o tvorbě a uţití výsledku hospodaření 

– výkaz zisku a ztráty a o pohybu peněţních toků – výkaz cash flow. 

 Výkazy vnitropodnikového účetnictví – které nepodléhají ţádné jednotné 

metodické úpravě a kaţdý podnik si je vytváří podle svých potřeb. Patří sem 

zejména výkazy zobrazující vynakládání podnikových nákladů v nejrůznějším 

členění, například druhové a kalkulační. 

Kromě těchto základních zdrojů se vyuţívá i řada dalších relevantních informací. 

Lze je shrnout do následujících oblastí. 

 Finanční informace – zahrnují účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, burzovní informace, zprávy o vývoji měnových relací a úrokových měr. 

 Kvantifikovatelné nefinanční informace – obsahují firemní statistiky produkce, 

odbytu, zaměstnanosti, prospekty, normy spotřeby, interní směrnice. 

 Nekvantifikovatelné informace – představující zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů firmy, komentáře manaţerů, odborného tisku, nezávislá 

hodnocení, prognózy. [3] 

3.3 Metody finanční analýzy 

V ekonomii se obvykle rozlišují dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů, 

které jsou navzájem propojeny. Jsou jimi: 

 kvalitativní neboli fundamentální analýza, 

 kvantitativní neboli technická analýza. 

Fundamentální analýza 

Jako fundamentální analýza je označována analýza, jejímţ cílem je hledat na 

akciovém trhu akcie vhodné pro nákup. Cílem nákupu je dosaţení kapitálového zisku. Toto 

je dosaţeno u akcií, které jsou v době nákupu podhodnoceny a jejichţ cena v budoucnu 
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roste. Fundamentální analytik zkoumá vliv makroekonomických veličin, analyzuje 

jednotliváb odvětví a jejich vývoj. [10] 

Technická analýza 

Technická analýza vyuţívá matematických, matematicko-statistických a dalších, 

většinou kvantitativních algoritmizovaných metod. [10] 

3.4 Základní metodické nástroje 

K základním metodám, které se při finanční analýze vyuţívají, patří zejména: 

 analýza stavových (absolutních ukazatelů) – jedná se o analýzu majetkové a 

finanční struktury, 

 analýza tokových ukazatelů – týká se především analýzy výnosů, nákladů, zisku a 

cash flow, 

 analýza rozdílových ukazatelů – kde je nejvýraznějším ukazatelem čistý pracovní 

kapitál, 

 analýza poměrových ukazatelů – kde jde především o analýzu ukazatelů likvidity, 

aktivity, rentability, zadluţenosti, produktivity, ukazatelů kapitálového trhu, 

analýzu ukazatelů na bázi cash flow,  

 analýza soustav ukazatelů, 

 souhrnné ukazatelé hospodaření.[7] 

3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejčastějším pouţívaným rozborovým postupem účetních 

výkazů z hlediska vyuţitelnosti. Tato analýza vychází výhradně z údajů získaných ze 

základních účetních výkazů. Vyuţívá tedy veřejně dostupné informace.  

Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr jedné nebo několika účetních poloţek 

základních účetních výkazů k jiné poloţce nebo k jejich skupině. [2] 

Pro zjištění finanční situace firmy jsem zvolila tyto poměrové ukazatele: 

 Rentabilita 

 Likvidita 

 Aktivita 

 Zadluţenost 
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3.6 Rentabilita 

Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

pouţitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability jsou ukazatele, kde se v čitateli 

vyskytuje nějaká poloţka odpovídající výsledku hospodaření a ve jmenovateli nějaký druh 

kapitálu. Ukazatel rentability slouţí k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. Jedná 

se o ukazatele, které jednoznačně budou nejvíce zajímat akcionáře a potenciální investory, 

avšak i pro ostatní skupiny mají svůj nesporný význam. [2] 

Čím jsou hodnoty vyšší, tím lépe podnik zhodnocuje své zdroje. Ke zjišťování a 

měření rentability vloţeného kapitálu a pro hodnocení a komplexní posouzení celkové 

efektivnosti se v praxi vyuţívá řada ukazatelů. Pro hodnocení rentability jsem si vybrala 

tyto ukazatele: 

 Rentabilita celkového vloţeného kapitálu 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

 Rentabilita trţeb 

3.6.1 Rentabilita celkového vloženého kapitálu - ROA 

Tento ukazatele bývá povaţován za klíčové měřítko rentability, protoţe poměřuje 

zisk s celkovými aktivy investovanými do podniku bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly 

financovány. ROA slouţí k řízení podniku a vyjadřuje schopnost vedení podniku vyuţívat 

veškerý kapitál. Čím je vyšší ROA, tím je příznivější. ROA má rostoucí trend vývoje. [3] 

 

 
KAPITÁLVLOŽENÝCELKOVÝ

ZISK
ROA      (1) 

 

3.6.2 Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu 

vloţeného akcionáři. Podle tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zda je jejich vloţený 

kapitál reprodukován s náleţitou intenzitou odpovídající riziku investice. [4] Úroveň 

rentability vlastního kapitálu je závislá na rentabilitě celkového kapitálu a úrokové míře 
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cizího kapitálu. Platí, ţe výnosnost vlastního kapitálu by měla být vyšší neţ výnosnost 

celkového kapitálu, a zároveň ukazatel má být větší neţ běţná úroková míra. ROE má 

rostoucí trend vývoje. 

 

KAPITÁLVLOŽENÝ

ZISK
ROE        (2) 

 

3.6.3 Rentabilita tržeb - ROS 

Ukazatel rentability trţeb vyjadřuje, na kolik procent je firma zisková. ROS nám 

ukazuje mnoţství zisku v Kč na 1 Kč trţeb. Nízká rentabilita trţeb je obrazem chybného 

řízení firmy, střední úroveň je pak znakem dobré práce managementu firmy a dobrého 

jména firmy na trhu, vysoký ROS je obrazem nadprůměrné úrovně firmy. Tento ukazatel 

je nejvíce sledovaný ze strany investorů, představuje tak základní kritérium pro umístění 

jejich kapitálu. ROS má rostoucí trend vývoje. [3] 

 

TRŽBY

ZISK
ROS                    (3) 

3.7 Likvidita 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své splatné závazky, tj.platební 

schopnost.Podstatou likvidity je vzájemný vztah mezi sloţkami oěţného (krátkodobého) 

majetku a krátkodobými závazky. Ve finančním pojetí jde tedy o řešení otázky: Má podnik 

k určitému okamţiku dostatek peněţních prostředků k úhradě svých závazků? Podnik je 

likvidiní tehdy, kdyţ má k určitému datu k dispozici dostatečné prostředky k úhradě svých 

splatných závazků.[5] 

Likvidita je důleţitá z hlediska finanční rovnováhy firmy, neboť jen dostatečně 

likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům.Na druhou stranu příliš vysoká míra 

likvidity je nepříznivým jevem pro vlastníky podniku, neboť finanční prostředky jsou 

vázány v aktivech, která nepracují ve prospěch výrazného zhodnocování finančních 
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prostředků a “krachují” tak z rentability.Je potřeba hledat vyváţenou likviditu, která zaručí 

jak dostatečné zhodnocení prostředků, tak i schopnost dostát svým závazkům.[2] 

Z hlediska  názvu a obsahu ukazatelů se zpravidla pouţívají tři základní ukazatelé: 

 Likvidita běţná, 

 likvidita pohotová, 

 likvidita okamţitá. 

3.7.1 Běžná likvidita 

Ukazatel běţné likvidity je téţ likviditou 3.stupně nebo take current ratio.Ukazatel 

běţné likvidity ukazuje, kolikrát pokryjí oběţná aktiva krátkodobé závazky podniku. 

Znamená to, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá 

oběţná aktiva v daném okamţiku na hotovost. Hlavní slabina tohoto ukazatele spočívá 

především v tom, ţe ne všechna oběţná aktiva budeme schopni v krátkém časovém úseku 

přeměnit na hotovost.  

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5-2,5. Běţná likvidita má 

stabilní trend vývoje. [3] 

 

ZÁVAZKYKRÁTKODOBÉ

AKTIVAOBĚŽNÁ
=LIKVIDITABĚŽNÁ    (4) 

3.7.2 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je označovaná jako likvidita 2.stupně nebo takéacid 

test.Ukazatel reaguje na slabinu běţné likvidity, protoţe ne všechna aktiva podniku jsou 

stejně likvidní. Z oběţných aktiv vyloučíme zásoby, jakoţto nepohotový platební 

prostředek. Zohledňujeme pouze pohotové platební prostředky jako je pokladní hotovost, 

peníze na bankvních účetech, obchodovatelné cenné papíry a pohledávky v čisté výši. 

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v intervalu 1,0 – 1,5. Pohotová likvidita 

má rostoucí trend vývoje. [3] 
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ZÁVAZKYKRATKODOBÉ

ZÁSOBY-AKTIVAOBĚŽNÁ
=LIKVIDITAPOHOTOVÁ             (5) 

3.7.3 Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamţité likvidity je označován jako likvidita 1. stupně nebo také cash 

ratio. Do tohoto ukazatele vstupují ty nejlikvidnější poloţky z rozvahy. Pod pojmem 

pohotové platební prostředky je nutné si představit sumu peněz na běţném účtu, na jiných 

účtech či v pokladně, ale také volně obchodovatelné cenné papíry, šeky. [2] 

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,2-0,5. Okamţitá likvidita by 

měla mít rostoucí trend vývoje. 

 
ZÁVAZKYKRÁTKODOBÉ

PROSTŘEDKYPLATEBNÍPOHOTOVÉ
=LIKVIDITAOKAMŽITÁ

           (6) 

3.8 Aktivita 

Ukazatel aktivity vyjadřuje schopnost podniku pouţívat vloţené prostředky, měří 

celkovou rychlost obratu a hodnotí vázanost kapitálu v určitých formách majetku. Vyuţívá 

se pro stanovení rychlosti a doby obratu.  

3.8.1 Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel rychlosti obratu celkových aktiv měří, jak rychle se za dané období 

přemění majetek na peníze. Ukazatel se pouţívá zejména pro mezipodnikové srovnání. 

Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím efektivněji vyuţívá podnik svůj majetek. 

Obrátka celkových aktiv má rostoucí trend vývoje. [3] 

 
AKTIVACELKOVÁ

TRŽBY
=AKTIVCELKOVÝCHOBRÁTKA   (7) 

3.8.2 Doba obratu aktiv 

Ukazatel doby obratu aktiv vyjadřuje, za jak dlouho (ve dnech) se aktiva přemění 

na peněţní prostředky.  
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Čím je větší objem stálých aktiv, tím je delší doba obratu, čím je větší objem 

oběţných aktiv, tím je kratší doba obratu. Pozitivní je co nejkratší doba obratu a má 

klesající trend vývoje. Jednotkou doby obratu aktiv jsou dny.[3] 

 

 TRŽBY

360×AKTIVACELKOVÁ
=AKTIVOBRATUDOBA   (8) 

 

3.8.3 Obrat pohledávek 

Ukazatel obratu pohledávek udává počet obrátek, tedy transformace pohledávek 

v hotové peníze. Čím rychlejší je obrat pohledávek, tím rychleji podnik inkasuje své 

pohledávky a získané peníze můţe pouţít pro další potřeby podniku. [6] 

 

 POHLEDÁVKY

TRŽBY
=POHLEDÁVEKOBRAT     (9) 

 

3.8.4 Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek vyjadřuje, jak dlouho se majetek podniku 

vyskytuje ve formě pohledávek, coţ znamená, za jak dlouhé období jsou pohledávky v 

průměru splaceny.Pokud ukazatel trvale překračuje doby splatenosti, je nutné prozkoumat 

platební morálku odběratelů.Doba obratu pohledávek je důleţitým ukazatelem z hlediska 

plánování peněţních toků.Jednotkou ukazatele doby obratu pohledávek jsou dny.Ukazatel 

má klesající trend vývoje. [4] 

 

TRŽBY

360×POHLEDÁVKY
=POHLEDÁVEKOBRATUDOBA   

                  (10) 
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3.8.5 Obrat závazků 

Obrat závazku měří, kolikrát za sledované období splatí podnik své závazky.Pro 

podnik je výhodné platit své závazky aţ v době splatnosti. 

 

 ZÁVAZKY

TRŽBY
=ZÁVAZKŮOBRAT              (11) 

3.8.6 Doba obratu závazků 

Ukazatel vyjadřuje počet dní, na které nám dodavatelé poskytli obchodní úvěr. 

Doba obratu závazků vypovídá o naší platební morálce, tedy kolik dní nám trvá, neţ 

uhradíme své závazky.Jednotkou ukazatele jsou dny.Doba obratu závazků má stabilní 

trend vývoje. [3] 

 TRŽBY

360×ZÁVAZKY
=ZÁVAZKŮOBRATUDOBA            (12) 

3.8.7 Obrat zásob 

Obrat zásob udává, kolikrát za rok se zásoby přemění v ostatní formy oběţného 

majetku aţ po opětovaný nákup zásob. Je-li tento ukazatel ve srovnání s odvětvovým 

průměrem vyšší, znamená to, ţe podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by 

vyţadovaly nadbytečné financování. [6] 

 ZÁSOBY

TRŽBY
=ZÁSOBOBRAT               (13) 

3.8.8 Doba obratu zásob 

Tento ukazatel udává, jak dlouho jsou oběţná aktiva vázána ve formě zásob. 

Obecně platí, ţe čím vyšší je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím lepší je 

situace. Jednotkou ukazatele jsou dny. [2] 

 TRŽBY

360×ZÁSOBY
=ZÁSOBOBRATUDOBA             (14) 
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3.9 Zadluženost 

Pojem zadluţenost vyjadřuje skutečnost, ţe podnik vyuţívá k financování svých 

aktiv a činnosti cizí zdroje.Pouţívání cizích zdrojů ovlivňuje jak výnosnost kapitálu 

akcionářů, tak i věřitelské riziko.V praxi u velkých podniků nepřichází v úvahu, ţe by 

podnik financoval veškerá svá aktiva z kapitáu vlastního, anebo jen z kapitálu 

cizího.Pouţití pouze vlastního kapitálu znamená sníţení celkové výnosnosti vloţeného 

kapitálu.Na druhé straně financování podnikových aktivit jen pomocí cizího kapitálu je 

spojeno s obtíţí jeho získání a právní úpravou. [4] 

Při analýze finanční struktury firem se pouţívá celá řada ukazatelů zadluţenosti, 

které jsou odvozeny především z údajů v rozvaze. Zaměřila jsem se na tyto ukazatele 

zadluţenosti: 

 celková zadluţenost, 

 koeficient samofinancování, 

 ukazatel úrokového krytí, 

 finanční páka. 

3.9.1 Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluţenosti má význam především pro dlouhodobé věřitele, jako 

jsou komerční banky.Zadluţenost ovlivňuje jak věřitelské riziko, tak i výnosnost podniku. 

Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je vyšší i riziko věřitelů.Celková zadluţenost 

má klesající trend vývoje. [3] 

 

 
AKTIVACELKOVÁ

KAPITÁLCIZÍ
=TZADLUŽENOSCELKOVÁ           (15) 

3.9.2 Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování vyjadřuje proporci, v níţ jsou aktiva společnosti 

financována penězi akcionářů. Je povaţován za jeden z nejdůleţitějších poměrových 

ukazatelů zadluţenosti pro hodnocení celkové finanční situace. [2] 
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AKTIVACELKOVÁ

KAPITÁLVLASTNÍ
=OVÁNÍSAMOFINANCKOEFICIENT  

             (16) 

3.9.3 Finanční páka 

Finanční páka je efektem zvyšování rentability vlastního kapitálu pouţitím cizího 

kapitálu v kapitálové struktuře podniku. Krytí potřeb převáţně vlastními zdroji je draţší 

způsob financování. Zadluţenost není pouze negativní charakteristikou podniku. Ve 

zdravém, finančně stabilním podniku její růst můţe přispívat k výkonnosti. Zadluţenost 

má stabilní trend vývoje. [3] 

 
KAPITÁLVLASTNÍ

AKTIVACELKOVÁ
=PÁKAFINANČNÍ             (17) 

 

3.10 Pyramidální rozklad rentability vlastního kapitálu 

 

DuPont je příkladem pyramidové struktury podílových ukazatelů, vyvinutý a poprvé 

pouţitý v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nemours. Výhodou tohoto 

pyramidálního rozkladu lze vidět především v tom, ţe na základě poměrně malého počtu 

ukazatelů lze dospět k určitým závěrům strategického charakteru týkající se finančního 

vývoje celého podniku. Významnými přednostmi pyramidy je i vzájemná provázanost 

logicky vytvořených ukazatelů a moţnost kvantifikace umoţňující vyčíslit, jak změna 

ukazatele na niţším stupni pyramidálního rozladu ovlivní vrcholový ukazatel, tedy výnos 

na vlastní jmění. Pyramidální rozklad vychází z názoru, ţe cílem vrcholového 

managementu je maximalizovat výnos na vlastní jmění, neboť tento ukazatel je kritériem 

výhodnosti kapitálu investovaného do dané společnosti. [9] 
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Obrázek 2: DuPont pyramidální rozklad ROE 

 

         (18) 

Zdroj:[9] 

Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Do kategorie soustav účelově vybraných ukazatelů patří bonitní a bankrotní 

modely. Mezi těmito dvěma skupinami není striktně vymezená hranice, obě skupiny 

modelů si kladou za cíl přiřadit firmě jednu jedinou číselnou charakteristiku, na jejímţ 

základě posuzují finanční zdraví firmy. Rozdíl mezi nimi spočívá především v tom, 

k jakému účelu byly vytvořeny. 
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Bankrotní modely 

Bankrotní modely mají informovat uţivatele o tom, zda je v dohledné době firma 

ohroţena bankrotem. Vychází se totiţ z faktu, ţe kaţdá firma, která je ohroţena 

bankrotem, jiţ určitý čas před touto událostí vykazuje symptomy, které jsou pro bankrot 

typické. K nejčastějším patří problémy s běţnou likviditou, s výší čistého pracovního 

kapitálu, s rentabilitou celkového vloţeného kapitálu.  

Z bankrotních modelů jsem si pro hodnocení zdraví firmy vybrala Altmanův model 

a Tefflerův model. 

Bonitní modely 

Bonitní modely jsou zaloţeny na diagnostice finančního zdraví firmy, coţ znamená, 

ţe si kladou za cíl stanovit, zda se firma řadí mezi dobré, či špatné firmy. Z bonitních 

modelů je zaměřím na Kralickův Quicktest. 

3.11 Altmanův model 

Záměrem původního Altmanova modelu bylo zjistit, jak by bylo moţné odlišit 

velmi jednoduše firmy bankrotující od těch, u nichţ je pravděpodobnost bankrotu 

minimální. Altman pouţil k předpovědi podnikatelského rizika diskriminační metodu, coţ 

je přímá statistická metoda spočívající v třídění pozorovaných objektů do dvou nebo více 

definovaných skupin dle určitých charakteristik. Na základě této metody určil váhu 

jednotlivých poměrových ukazatelů, jeţ jsou zahrnuty jako proměnné do tohoto modelu. 

Altmanův model pro ostatní společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné.[8], 

[14] 

 

 Z = 0,72 X1 + 0,85 X2 +3,11 X3 + 0,42 X4 + 1,00 X5           (19) 

 

kde: X1 – podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

 X2 – nerozdělený zisk / aktiva celkem 

 X3 – EBIT / aktiva celkem 

 X4 –vlastní kapitál / cizí zdroje 
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 X5 – trţby / aktiva celkem 

 

Je-li hodnota vypočítaného indexu vyšší neţ 2,90, jedná se o firmu, jejíţ finanční 

situace je uspokojivá. Jsou-li výsledky v rozmezí 1,20 – 2,90, hovoříme o šedé zóně, coţ 

znamená, ţe firmu nelze jednoznačně označit za úspěšnou, ale stejně tak ji nemůţeme 

hodnotit jako firmu s problémy. Hodnoty pod 1,20 signalizují poměrně výrazné finanční 

problémy, a tedy i moţnost bankrotu.[8] 

3.12 Tafflerův model 

Je dalším modelem sledující riziko bankrotu společnosti. Tafflerů model byl poprvé 

publikován v roce 1977. 

Modifikovaný tvar Tafflerova modelu. 

ZT(z) =0,53 x EBT/KD + 0,13 x OA/CZ + 0,18 x KD/CA + 0,16 x T/CA                      (20) 

 

kde:   EBT - zisk po zdanění 

KD - krátkodobé dluhy (krátkodobé závazky + běţné bankovní 

úvěry + krátkodobé finanční výpomoci) 

OA - oběţná aktiva 

CZ - cizí zdroje 

CA  - celková aktiva 

T - trţby 

Hodnocení modifikovaného Tafflerova modelu: 

 Je-li výsledek niţší neţ 0,2 znamená to velkou pravděpodobnost bankrotu 

 Je-li výsledek vyšší neţ 0,3 znamená to malou pravděpodobnost bankrotu [8] 

3.13 Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest se skládá ze soustavy čtyř rovnic, na jejichţ základě pak 

hodnotíme situaci v podniku. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu firmy, druhé dvě 

hodnotí výnosovou situaci firmy. 
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CELKEMAKTIVA

KAPITÁLVLASTNÍ
=1R  

FLOWCASHPROVOZNÍ

BANK)UÚČTY-PENÍZE-ZDROJECIZÍ(
=2R  

CELKEMAKTIVA

EBIT
=3R  

VÝKONY

FLOWCASHPROVOZNÍ
=4R  

                    (21) 

 

Výsledkům, které vypočítáme, přiřadíme bodovou hodnotu podle tabulky. 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 >0,3 

R2 < 3 3-5 5-12 12-30 >30 

R3 < 0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 >0,15 

R4 < 0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 >0,1 

 

V tomto testu lze hodnotit finanční stabilitu FS = (R1 + R2)/2 nebo výnosovou situaci  

VS = (R3 +R4)/2. Pokud činní kritérium hodnocení více neţ 3 body, podnik je povaţován 

za velmi dobrý. Pokud je hodnota menší neţ 1 bod, podnik se pak nachází ve špatné 

finanční situaci. [3] 
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4. Finanční analýza vybrané společnosti  

 

Ve čtvrté kapitole se zabývám vyhodnocením ukazatelů, které byly teoreticky 

popsány v předchozí kapitole. Údaje pro tyto výpočty jsem získala z obchodního rejstříku, 

ze stránek www.justice.cz.. Zkoumám rentabilitu, likviditu, aktivitu, zadluţenost, 

pyramidální rozklad rentability, vybrané bonitní a bankrotní modely a  následně je 

vyhodnotím. Pro přesnější představu jsem vypočítané hodnoty znázornila graficky. 

Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tis. Kč.  

4.1 Rentabilita 

Ukazatel rentability zachycuje schopnost podniku produkovat zisk, a tím 

zhodnocovat vloţený kapitál. Ukazatel udává, kolik haléřů zisku přinese 1 Kč celkového 

vloţeného kapitálu, je tedy pro firmu lepší, je-li ukazatel vyšší. Pro výpočet rentability 

jsem si zvolila rentabilitu celkového vloţeného kapitálu, rentabilitu vlastního kapitálu a 

rentabilitu trţeb.  

4.1.1 Rentabilita celkového vloženého kapitálu - ROA 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny hodnoty ukazatele rentability celkového vloţeného 

kapitálu v jednotlivých letech, které jsem vypočetla na základě vztahu (1) uvedeného 

v kapitole č. 3. Ukazatelé EBIT a celková aktiva jsou součástí příloh. 

Tabulka 1: Rentabilita celkového vloženého kapitálu v letech 2009-2011 

ROK  2009 2010 2011 

EBIT [tis. Kč] 774 234 861 586 1 097 369 

AKTIVA CELKEM 

[tis. Kč] 11 032 763 13 547 374 12 051 221 

ROA [%] 7,0 6,36 9,11 

 

Z údajů v tabulce je zřejmé, ţe hodnoty ve všech letech jsou kladné. V prvním 

sledovaném období přinesla 1 Kč celkového vloţeného kapitálu 7,0 haléřů zisku. 

Společnost Eurovia cs, a.s. si pohoršila o 9,14% v roce 2010, kdy rentabilita celkového 

vloţeného kapitálu je 6,36%. Tento pokles přisuzuji zvýšení oběţného majetku, který 

http://www.justice.cz/
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meziročně vzrostl o 2 467 643 000Kč a krátkodobým pohledávkám, které vzrostly o  

140%. Výsledek hospodaření před zdaněním oproti roku 2009 vzrostl o 87 352 000Kč, coţ 

povaţuji za velmi pozitivní. Vzestupný trend následuje v roce 2011, kdy 1 Kč celkového 

vloţeného kapitálu přinesla 9,11 haléřů zisku. Je to tedy nejlepší dosaţený výsledek firmy 

za sledovaná období. Výsledek hospodaření v tomto období dosahuje nejvyšších hodnot a 

také celková aktiva se sníţila, coţ ukazuje, ţe firma přestává drţet zásoby na skladě a 

sníţila krátkodobé pohledávky o 1 894 343 000 Kč. Vývoj hodnoty ROA ve sledovaných 

obdobích je znázorněn na obrázku č. 3.  

4.1.2 Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 

Hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu v letech 2009-2011 byly 

vypočteny dle vztahu (2) a jsou uvedeny v tabulce č. 2. V přílohách jsou zachyceny 

hodnoty ukazatele EAT a vlastního kapitálu. 

Tabulka 2: Rentabilita vlastního kapitálu v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

EAT [tis. Kč] 614 150 693 069 969 279 

VLASTNÍ KAPITÁL 

[tis. Kč] 
3 123 338 3 619 771 3 263 697 

ROE [%] 19,66 19,15 29,70 

 

V prvním sledovaném období připadá na jednu korunu vlastního kapitálu  

0,1966 Kč čistého zisku.  V druhém roce jde vidět nepatrný pokles o 0,51% hodnoty ROE, 

tudíţ na jednu korunu vlastního kapitálu připadá 0,1955 Kč čistého zisku. I kdyţ hodnoty 

EAT a vlastního kapitálu meziročně vzrostly, ROE klesá. Markantní nárůst následuje 

v posledním sledovaném období, kdy na jednu korunu vlastního kapitálu připadá 0,297 Kč 

zisku. Nárůst o 55% vznikl díky obrovskému zvýšení výsledku hospodaření. Zvýšily se 

trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu o 65% a výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku o 323 297 000 Kč. Obecný trend ukazatele ROE je rostoucí, coţ se 

firmě nezdařilo mezi lety 2009-2010. Nárůst rentability vlastního kapitálu v roce 2011 je 

velice pozitivní. Na obrázku 3 je zobrazen vývoj rentability vlastního kapitálu v letech  

2009-2011. 
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4.1.3 Rentabilita tržeb - ROS 

Dle vztahu (3) uvedeného v třetí kapitole byly vypočteny hodnoty ukazatele 

rentability trţeb v jednotlivých letech a uvedeny v tabulce č. 3. Ukazatelé EAT a trţeb 

v letech 2009-2011 jsou součástí příloh. 

Tabulka 3: Rentabilita tržeb v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

EAT [tis. Kč] 614 150 693 069 969 279 

TRŢBY[tis.Kč] 17 604 060 18 693 237 15 900 700 

ROS [%] 3,49 3,71 6,10 

 

V prvním období připadá na 1Kč trţeb 0,0349 Kč zisku. Druhé sledované období 

vykazuje společnost Eurovia cs, a.s. malý nárůst rentability trţeb o 8 %, a to díky zvýšení 

výsledku hospodaření a také díky nárůstu trţeb. Trţby vzrostly především zásluhou 

zvýšení trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb. Třetí sledované období společnost 

vykazuje jiţ tradičně nejvyšší hodnoty rentability. Na jednu korunu trţeb tak připadá  

0,61 Kč zisku, coţ je oproti roku předchozímu zvýšení o 63%. Meziroční zlepšení přisuzuji 

opět zvýšení výsledku hospodaření, kde nejvyšší podíl má obrovský nárůst finančního 

výsledku hospodaření. Ţádoucí trend tohoto ukazatele je rostoucí, coţ firma splňuje. 

Vzhledem k dosaţeným hodnotám ROS má společnost dobrý management firmy a dobré 

jméno na trhu. Na obrázku 3 lze vidět vývoj ROS. 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  27 
 

Obrázek 3: Vývoj rentability v letech 2009-2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

4.2 Likvidita 

Trvalá platební schopnost podniku je jednou ze základních podmínek úspěšného 

podniku. Jednotlivé sloţky majetku mají schopnost se přeměňovat na peníze odlišnou. 

Peníze v hotovosti či na běţných účtech jsou nejlikvidnější, nejméně likvidní jsou pak stálá 

aktiva. Pro věřitele jsou výhodnější vyšší hodnoty, niţší hodnoty pro investory. 

4.2.1 Likvidita běžná 

V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty běţné likvidity v jednotlivých letech, které byly 

vypočteny na základě vztahu (4) uvedeného ve třetí kapitole. Hodnoty oběţných aktiv a 

krátkodobých závazků jsou uvedeny v přílohách. 

Tabulka 4: Likvidita běžná v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

OBĚŢNÁ AKTIVA 

[tis. Kč] 7 877 087 10 344 730 9 142 839 

KR.ZÁVAZKY [tis.Kč] 5 352 772 6 678 447 5 355 433 

LIKVIDITA BĚŢNÁ 1,47 1,55 1,71 
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Hodnoty běţné likvidity by se měly pohybovat ve stanoveném rozmezí 1,5 – 2,5. 

První sledované období se mírně vymyká poţadovanému rozmezí, coţ není pro společnost 

nepřekonatelným problémem. V letech 2010 a 2011 hodnoty běţné likvidity spadají do 

poţadovaného rozmezí. Nejlépe si podnik vede v roce 2011, kdy byl nejpříznivější podíl 

oběţných aktiv a krátkodobých závazků.  Krátkodobé závazky klesly o 1 323 014 000Kč, 

kde hlavní míru poklesu zajišťují závazky z obchodních vztahů. Společnost je tedy v roce 

2011 schopna uspokojit své věřitele 1,71 krát, kdyby přeměnila veškerá oběţná aktiva 

v daném okamţiku na hotovost. Vývoj běţné likvidity je zobrazen na obrázku 4. 

4.2.2 Likvidita pohotová 

Hodnoty ukazatele likvidity pohotové v letech 2009-2011 jsou vypočteny dle 

vztahu (5) uvedeného v předchozí kapitole. Výše oběţných aktiv, zásob a krátkodobých 

závazků je zobrazena v přílohách. 

Tabulka 5: Likvidita pohotová v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

OBĚŢNÁ AKTIVA [tis. Kč] 7 877 087 10 344 730 9 142 839 

ZÁSOBY [tis. Kč] 265 164 394 124 323 612 

KR. ZÁVAZKY [tis. Kč] 5 352 772 6 678 447 5 355 433 

LIKVIDITA POHOTOVÁ 1,42 1,49 1,65 

 

Hodnoty ukazatele pohotové likvidity by se měly pohybovat v rozmezí 1,0 – 1,5. 

V letech 2009 a 2010 pohotová likvidita vykazuje hodnoty z intervalu, v posledním 

sledovaném období je hodnota dokonce vyšší. Podnik má tedy velké mnoţství pokladní 

hotovosti, peníze na bankovních účtech, cenné papíry, které by mohl do budoucna 

investovat a nedrţet je. Trend ukazatele je rostoucí, coţ se firmě daří. Z obrázku 4 je tento 

trend také zřejmý. 

4.2.3 Likvidita okamžitá 

Hodnoty ukazatele likvidity okamţité v jednotlivých letech byly vypočteny na 

základě vztahu (6) uvedeného v třetí kapitole. Výsledné hodnoty jsou zachyceny v 
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tabulce 6. Výše pohotových platebních prostředků a krátkodobých závazků jsou uvedeny 

v přílohách. 

Tabulka 6: Likvidita okamžitá v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

PLATEBNÍ 

PROSTŘEDKY [tis. Kč] 
2 740 405 3 597 354 4 109 613 

KR. ZÁVAZKY [tis. Kč] 5 352 772 6 678 447 5 355 433 

LIKVIDITA OKAMŢITÁ 0,51 0,54 0,77 

 

Okamţitá likvidita má doporučený interval hodnot 0,2 – 0,5. Tento ukazatel je 

velmi nestabilní, protoţe zahrnuje nejlikvidnější prostředky, a to peníze na účtech, 

v hotovosti a šeky. Hodnoty těchto sloţek majetku se velmi rychle mění. V kaţdém ze 

sledovaných období se okamţitá likvidita vymyká doporučeným hodnotám a převyšuje je. 

Společnost Eurovia cs, a.s. je tedy schopna v jakémkoli ze sledovaných let splácet své 

krátkodobé závazky.  

Obrázek 4: Vývoj likvidity v letech 2009-2011. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.3 Aktivita 

 

4.3.1 Obrátka celkových aktiv 

Ukazatel obrátky celkových aktiv byl vypočten na základě vztahu (7), který jsem 

uvedla ve třetí kapitole. V tabulce 7 jsou uvedeny dosaţené hodnoty. Velikost trţeb a aktiv 

celkem jsem uvedla v přílohách. 

Tabulka 7: Obrátka celkových aktiv v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

TRŢBY [tis. Kč] 17 533 987 18 736 824 15 896 750 

AKTIVA CELKEM 

[tis. Kč] 11 032 763 13 547 374 12 051 221 

OBRÁTKA [obr/rok] 1,6 1,38 1,32 

 

Z dosaţených výsledků je vidět, ţe nejefektivněji si společnost vedla z hlediska 

ukazatele obrátky celkových aktiv v prvním sledovaném období, kdy svá aktiva přeměnila 

1,6 krát za rok na peněţní prostředky. Pokles v roce následujícím byl způsoben navýšením 

celkových aktiv, kde se hlavní mírou podílela oběţná aktiva. Klesající trend obrátky (viz. 

obrázek 5) pokračuje i v roce 2011, kdy se aktiva přeměnila na peněţní prostředky uţ jen 

1,32 krát za rok. 
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Obrázek 5: Vývoj obrátky celkových aktiv v letech 2009-2010. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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koresponduje s obrátkou celkových aktiv, kdy rok 2011 vyšel z hlediska doby obratu aktiv 

nejhůře. Doba obratu aktiv se prodlouţila o dalších 13 dní oproti roku předchozímu, aktiva 

se přemění na peněţní prostředky aţ za 273 dní. Vývoj doby obratu aktiv je znázorněn na 

obrázku 6. 

Obrázek 6: Vývoj doby obratu aktiv v letech 2009-2011. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Z hlediska obrátky pohledávek si podnik vedl nejlépe v roce 2009, kdy přeměnil 

své pohledávky 4,35 krát za rok na peněţní prostředky. V tomto roce je tedy nejpříznivější 

poměr mezi trţbami a pohledávkami. V roce 2010 se prudce navýšily krátkodobé 

pohledávky z obchodních vztahů oproti roku předchozímu o 1 500 070 000 Kč, čímţ došlo 

k poklesu obratu pohledávek, které se přemění jiţ jen 3,46 krát za rok na peněţní 

prostředky. Díky výraznému sníţení trţeb a pohledávek v příznivějším poměru neţ v roce 

předchozím, dochází v roce 2011 ke zvýšení obratu pohledávek o 20 %. Celkový vývoj 

obrátky pohledávek je znázorněn v obrázku 7. 

Obrázek 7: Vývoj obrátky pohledávek v letech 2009-2011. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

4.3.4 Doba obratu pohledávek 

V tabulce 10 jsou uvedeny hodnoty ukazatele doby obratu pohledávek 

v jednotlivých letech, které byly vypočteny na základě vztahu (10), uvedeného ve třetí 

kapitole. Výše pohledávek a trţeb je uvedeny v přílohách. 

 

 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2009 2010 2011

OBRÁTKA POHLEDÁVEK [obr/rok]



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  34 
 

Tabulka 10: Doba obratu pohledávek v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

POHLEDÁVKY 

[tis. Kč] 
4 050 611 5 407 124 3 830 392 

TRŢBY [tis. Kč] 17 604 060 18 693 237 15 900 700 

DOBA OBRATU 

POHLEDÁVEK [dny] 
82,83 104,13 86,72 

 

Ţádoucí trend tohoto ukazatele je klesající, v tabulce 10 lze však vidět, ţe tomu tak 

bohuţel není. V prvním sledovaném období odběratelé platí své závazky za 83 dní. V roce 

2010 se platební morálka odběratelů se prodluţuje o 21 dní, coţ bylo způsobeno především 

vysokým nárůstem pohledávek a to především krátkodobých. V posledním sledovaném 

období se platební morálka odběratelů zlepšuje o výrazných 17 dní, coţ je velmi pozitivní. 

Odběratelé tedy platí v průměru co 87 dní. Vývoj doby obratu pohledávek je znázorněn na 

obrázku 8. 

Obrázek 8: Vývoj doby obratu pohledávek v letech 2009-2011. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.3.5 Obrat závazků 

Hodnoty ukazatele obratu závazků v jednotlivých letech byly vypočteny dle vztahu 

(11) uvedeného v předchozí kapitole. Výše trţeb a závazků je uvedena v přílohách. 

Tabulka 11: Obrat závazků v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

TRŢBY [tis. Kč] 17 604 060 18 693 237 15 900 700 

ZÁVAZKY [tis. Kč] 5 355 056 5 644 162 4 242 588 

OBRAT ZÁVAZKŮ 

[obr/rok] 
3,29 3,31 3,75 

 

V prvním sledovaném roce přeměnil podnik své závazky 3,29 krát za rok. 

Vzestupný trend obratu závazků pokračuje v následujících dvou období, coţ povaţuji za 

příznivé. Podnik tak stále vícekrát za rok přeměňuje své závazky na peněţní prostředky. 

Nejlepší výsledky obratu závazků podnik dosáhl v roce 2011, kdy výrazně klesají závazky 

a to především ty krátkodobé se splatností do 1 roku.Vývoj obratu závazků je zobrazen na 

obrázku 9. 

Obrázek 9: Vývoj obratu závazků v letech 2009-2011. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.3.6 Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků v jednotlivých letech byla vypočtena dle vztahu (12). 

V tabulce 12 jsou uvedeny dosaţené hodnoty. Velikost závazků a trţeb je součástí příloh.  

Tabulka 12: Doba obratu závazků v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

ZÁVAZKY [tis. Kč] 5 355 056 5 644 162 4 242 588 

TRŢBY [tis. Kč] 17 604 060 18 693 237 15 900 700 

DOBA OBRATU 

ZÁVAZKŮ [dny] 
109,51 108,70 96,05 

 

Doba obratu závazků má klesajicí trend vývoje, coţ znamená, ţe firma platí své 

závazky meziročně čím dál tím dřív. Nejhorší platební schopnost měl podnik v roce 2009, 

kdy platil své závazky v průměru za 109 dní. Nejlepších výsledků dosáhl podnikv roce 

2011, kdy se zrychluje jeho platební schopnost a své závazky platí cca co 96 dnů.Při 

porovnání s dobou obratu pohledávek, lze vidět, ţe v kaţdém ze sledovaných období platí 

odběratelé rychleji, neţ firma platí své závazky. Jelikoţ firma inkasuje peníze ze svých 

pohledávek rychleji neţ splácí své závazky, má vţdy platební prostředky na placení svých 

dluhů.V obrázku 10 je znázorněn vývoj doby obratu závazků. 

Obrázek 10: Vývoj obratu závazků v letech 2009-2011. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.3.7 Obrat zásob 

V tabulce 13 jsou uvedeny hodnoty ukazatele obratu zásob v jednotlivých letech, 

které byly vypočteny dle vztahu (13) uvedeného ve třetí kapitole.Výše trţeb a zásob je 

uvedeny v přílohách. 

Tabulka 13: Obrat zásob v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

TRŢBY [tis. Kč] 17 604 060 18 693 237 15 900 700 

ZÁSOBY [tis. Kč] 265 164 394 124 323 612 

OBRAT ZÁSOB 

[obr/rok] 
66,39 47,43 49,14 

 

Nejefektivněji si podnik vedl v roce 2009, kdy přeměnil své zásoby 66,39 krát za 

rok na peněţní prostředky, a to díky nejpřiznivějšímu poměru mezi trţbami a zásobami, 

kde nejvyšší podíl tvoří nedokončená výroba a polotovary. Značný pokles obrátky zásob je 

v roce 2010, a to cca 19 krát. Nepatrné zlepšení dosahuje podnik v roce 2011, kdy zásoby 

přemění 49 krát za rok na peněţní prostředky. Nárůst ukazatele byl zapříčiněn poklesem  

trţeb a to především trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb o 15%. Vývoj jsem 

zachytila na obrázku 11. 

Obrázek 11: Vývoj obrátky zásob v letech 2009-2011. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.3.8 Doba obratu zásob 

Ukazatel doby obratu zásob v jednotlivých letech byl vypočten dle vzorce (14), 

který se nachází v kapitole 3.Níţe uvedená tabulka 14 zachycuje dosaţené hodnoty ve 

dnech.V přilohách jsou uvedeny hodnoty zásob a trţeb. 

Tabulka 14: Doba obratu zásob v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

ZÁSOBY [tis. Kč] 265 164 394 124 323 612 

TRŢBY [tis. Kč] 17 604 060 18 693 237 15 900 700 

DOBA OBRATU 

ZÁSOB [dny] 
5,42 7,59 7,33 

 

Nejrychleji se zásoby přeměnily na peněţní prostředky v roce 2009, a to za 5,42 

dnů, kdy je poměr zásob a trţeb nejlépe nastaven. Doba obratu zásob se prodluţuje v roce 

následujicím o cca 2 dny, coţ bylo způsobeno navýšením zásob i trţeb.V zásobách se 

navýšil převáţnou mírou material, který vzrostl těměř dvakrát oproti roku předchozímu. 

Minimální zlepšení je vidět v posledním sledovaném období, kdy se zásoby přemění na 

peněţní prostředky 7,33 krát za rok, coţ vzhledem k předmětu činnosti společnosti 

povaţuji za přijatelné. Doba obratu zásob je znázorněna na obrázku 12. 

Obrázek 12: Vývoj doby obratu zásob v letech 2009-2011. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.4 Zadluženost 

 

4.4.1 Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zaduţenosti byl vypočten dle vztahu (15) uvedeného ve třetí 

kapitole.Dosaţené výsledky jsou uvedeny v tabulce 15.Cizí kapitál a celková aktiva jsou 

součástí příloh. 

Tabulka 15: Celková zadluženost v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

CIZÍ KAPITÁL [tis. Kč] 7 740 428 9 741 298 8 575 558 

AKTIVA CELKEM  

[tis. Kč] 11 032 763 13 547 374 12 051 221 

ZADLUŢENOST [%] 70,16 71,91 71,16 

 

Z tabulky 15 je vidět, ţe celková zadluţenost společnosti Eurovia cs, a.s. je ve 

všech sledovaných obdobích téměř totoţná. Nejniţší zadluţenost měl podnik v roce 2009, 

a to 70%, nejvyšší pak v roce následujicím 72%. Cizí kapitál společnosti je tvořen 

převáţně krátkodobými závazky, které jsou oproti dlouhodobým závazkům aţ 10ti 

násobně vyšší. Krátkodobé závazky vznikly z dosud nezaplacených faktur od odběratelů. 

Dlouhodobé závazky jsou ve všech letech niţší neţ dlouhodobé pohledávky, tudíţ firma 

není zadluţená.Vývoj celkové zadluţenosti v letech 2009-2011 je zobrazen v obrázku 13. 
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Obrázek 13: Vývoj celkové zadluženosti v letech 2009-2011. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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však kolísavý, poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv by se měl do budoucna 

zvyšovat.Obrázek 14 ukazuje vývoj koeficientu samofinancování. 

Obrázek 14: Vývoj koeficientu samofinancování v letech 2009-2011. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Ve všech sledovaných obdobích pouţívá firma ke krytí svého majetku cizí kapitál, 

který je pro firmu levnější neţ kapitál vlastní.V prvním sledovaném období nepouţívá tak 

značné mnoţství cizího kapitálu, jako v letech následujicích. Firmě se tak do budoucna 

můţe zvyšovat zadluţenost, ale na druhou stranu má větší příleţitosti investovat s 

vyhlídkou vyšších zisků. Finanční páka je zobrazena na obrázku 16. 

Obrázek 16: Vývoj finanční páky v letech 2009-2011. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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znázorněného na obrázku č. 2. V tabulce19 jsou zobrazeny vypočtené hodnoty, kdy na 

vrcholu pyramidálního rozkladu je syntetický ukazatel ROE. 
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Tabulka : DuPont pyramidální rozklad mezi roky 2009-2010 a 2010-2011. 

Du Pont změny 
2009 - 2010 2010 - 2011 

Abs. změna Rel. změna Abs. změna Rel.změna 

ROE - výnos na vlastní 

kapitál -0,0051 -2,5941 0,1055 55,0914 

ROA - výnos na aktiva -0,0162 -8,5941 0,1088 56,8146 

multiplikátor jmění 

akcionářů 0,0111 5,646 -0,0033 -1,7232 

ROS rentabilita trţeb 0,0163 8,2909 0,1176 61,4099 

obrat aktiv -0,0325 -16,531 -0,0088 -4,5953 

celková nákladovost 0,0163 8,2909 0,1176 61,4099 

vázanost aktiv -0,0325 -16,531 -0,0088 -4,5953 

výkonová spotřeba/trţby 0,0038 1,9329 0,0105 5,483 

osobní náklady/trţby 0,009 4,5778 -0,1439 -75,144 

daně a poplatky/trţby 0,0001 0,0509 -0,0021 -1,0966 

odpisy DHM a DNM/trţby 0,0003 0,1526 0,1092 57,0235 

zůstatková cena DHM/trţby 0,0004 0,2035 -0,1911 -99,791 

změna stavu opr.pol./trţby -0,0031 -1,5768 0,2121 110,757 

ostatní provozní nákl./trţby 0,0038 1,9329 0,1061 55,4047 

nákladové úroky/trţby -0,0003 -0,1526 -0,0053 -2,7676 

jiné fin.náklady/trţby 0,0023 1,1699 0,0116 6,0574 

daň z příjmů z běţné 

čin./trţby 0,0001 0,0509 0,0105 5,483 

fixní aktiva/trţby -0,0007 -0,3561 -0,0018 -0,9399 

oběţná aktiva/trţby -0,0319 -16,2258 -0,0071 -3,7076 

ostatní aktiva/trţby 0,0001 0,0509 0,0001 0,0522 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu v prvním sledovaném období 2009-2010 měl 

klesající tendenci o 2,6 %. Na tomto výsledku se negativně podílela rentabilita aktiv, která 

měla hodnotu -8,6 % a naopak velice pozitivně se na tomto výsledku podílel multiplikátor, 

který nabyl pozitivních hodnot, podnik Eurovia tak pouţívá cizí kapitálu a tím zvyšuje 

výslednou hodnotu rentability vlastního kapitálu. Celková nákladovost podniku Eurovia 

nabyla hodnoty 8,3 % a je shodná se ziskovou marţí. Největší podíl na vliv změny 

nákladových poloţek na změnu vrcholového ukazatele měly osobní náklady, které vzrostly 

o 4,6 %. Ostatní nákladové poloţky nejsou výrazně odlišné. Nejvyšší vliv na vázanost aktiv 
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měla aktiva oběţná, která klesla o 16,2 %, a tím celkově ovlivnila nízkou hodnotu 

syntetického ukazatele ROE. 

Při porovnání prvního a druhého sledovaného období můţeme vidět obrovské 

rozdíly.Mezi rokem 2010 a 2011 dochází k rapidnímu nárůstu rentability vlasního kapitálu 

o 55 %.Toto velice pozitivní zvýšení bylo způsobeno navýšením rentability aktiv. Bylo to 

způsobeno navýšením zisku a také sníţením celkových aktiv. Aktiva se sníţila díky 

inkasovaným pohledávkám a to především krátkodobých. Multiplikátor jmění akcionářů se 

dostává do záporných hodnot, podnik tak není schopen dluh zhodnotit vice, neţ je jeho 

úroková sazba. Mezi roky 2010-2011 výrazně stoupla celková nákladovost oproti 

předchozímu sledovanému období o 61,4 %. Na tomto markantním nárůstu se především 

podílel jak pokles osobních nákladů a zůstatkové ceny DHM, tak i obrovský nárůst odpisů 

DHM a DNM, změna stavu opravných poloţek a ostatní provozní náklady. Co se týče 

vázanosti aktiv, ta se sníţila cca 4 krát oproti předchozímu sledovaném období, stále však 

dosahuje mínusových hodnot. 

4.6 Altmanův model 

Hodnoty Altmanova model byly vypočteny dle vztahu (20) uvedeného ve třetí 

kapitole.Výše jednotlivých poloţek je uvedena v přílohách. 

Tabulka 20: Altmanův model v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

X 1 0,23 0,27 0,31 

X 2 0,07 0,088 0,046 

X 3 0,07 0,064 0,09 

X 4 0,40 0,37 0,38 

X 5 1,59 1,38 1,32 

ALTMANŮV INDEX 2,1478 1,9359 1,9871 

 

Podle dosaţených výsledků Altmanova modelu, jsou vypočtené hodnoty ve všech 

letech v tzv.”šedé zóně”, která náleţí do intervalu 1,20 – 2,90. Nejniţší hodnota byla 

dosaţena v roce 2010 a nejvyšší pak v roce předchozím. Společnost Eurovia cz, a.s. není 

jednoznačně úspěšná, ale stejně tak to není firma s problemy.  
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4.7 Tafflerův modifikovaný model 

V tabulce 21 jsou uvedeny hodnoty, které jsem vypočítala na základě vztahu (21) 

uvedeného v předchozí kapitole. Velikost jednotlivých poloţek je uvedena v přílohách. 

Tabulka 21: Tafflerův model v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

EBT/KD 0,15 0,13 0,21 

OA/CZ 1,02 1,06 1,07 

KD/CA 0,49 0,49 0,44 

T/CA 1,60 1,38 1,32 

TEFFLERŮV MODEL 0,5563 0,5157 0,5407 

 

Všechny dosaţené hodnoty modifikovaného Tafflerova modelu přesahují hodnotu 

0,3, coţ znamená, ţe podnik Eurovia cz, a.s. má velmi malou pravděpodobnost bankrotu 

ve všech sledovaných obdobích. 

4.8 Kralickuv Quick-test 

Ukazatel Kralickova Quick-testu byl vypočten v kapitole třetí dle vztahu (22). 

Hodnoty potřebné pro jeho výpočet jsou součástí příloh. Dosaţené výsledky jsou 

zobrazeny v tabulce 22. 

Tabulka 22: Kralickův Quick-test v letech 2009-2011. 

ROK 2009 2010 2011 

R 1 0,2830 = 3 body 0,2671 = 3 body 0,2708 = 3 body 

R 2 3,9262 = 3 body 10,9846 = 2 body 

body 

4,0521 = 3 body 

R 3 0,0702 = 1 bod 0,0636 = 1 bod 0,0910 = 2 body 

R 4 0,1058 = 4 body 0,0381 = 1 bod 0,1122 = 4 body 

 

V tomto testu jsem zhodnotila finanční stabilitu podle vzorce uvedeného ve třetí 

kapitole.Výsledky finanční stability dosáhly v roce 2009 a 2011 hodnoty 3, coţ znamená, 

ţe je podnik povaţován za velmi dobrý, má tedy dobrou finanční stabilitu. Nejniţší 

hodnoty dosáhl v roce 2010, kdy se hodnota finanční stability dostala pod hranici tří, ale 
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stále nemá špatnou finanční stabilitu. Co se týče výnosové situace, podnik Eurovia cz, a.s. 

dosáhl nejlepších výsledků v roce 2011, a to především zásluhou vysoké hodnoty R4 – 

tedy nejpříznivějšího poměru mezi provozním cash flow a výkony. Ve všech sledovaných 

obdobích podnik vykazuje velmi dobré výsledky. 
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5. Návrhy a doporučení 

 

V diplomové práci jsem provedla finanční hodnocení společnosti Eurovia, cs, a.s.. 

Podklady potřebné pro výpočty a následná hodnocení jsem získala na internetovém portálu 

www. Justice.cz. a sledovala jsem obdobíod roku 2009 do roku 2010. Na těchto výkazech 

jsem provedla finanční analýzu podniku a snaţila jsem se zjistit finanční stav a zdraví 

společnosti. Zabývala jsem se poměrovými ukazateli a to rentabilitou, aktivitou, likviditou, 

zadluţeností, dále DuPont – pyramidálním rozkladem rentability a v poslední řadě 

vybranými bonitními a bankrotními modely. 

Z provedené finanční analýzy lze vidět, ţe podnik si vedl z hlediska výnosnosti 

nejlépe v roce 2011, kdy se mu výrazně zvyšují zisky díky dokončené zakázce výstavby 

rychlostní dálnice R1 na Slovensku. 

 Firmě bych tedy doporučila, aby se zaměřila na další rozvoj v zahraničí, kde má 

další potenciál růstu. 

V obchodním styku s odběrateli a dodavateli firma dle ukazatelů aktivity hradí své 

závazky o pár dní později, neţli inkasuje své pohledávky. Hodnoty doby splatnosti se 

pohybují v obou případech okolo 100 dnů, coţ je v tomto odvětví bohuţel  běţným jevem. 

Společnost by měla sledovat bonitu klienta ještě před uzavřením zakázky, aby nedošlo ke 

zbytečným platebním obtíţím.Na vypršení či překročení doby splatnosti pohledávek lze 

upozornit pomocí automaticky zaílaných emailů. 

Firmě bych take doporučila zaměřit se na jednotlivé sloţky nákladů (viz. výkazy 

zisků a ztrát v jednotlivých letech) a analyzovat, které nákladové poloţky by se daly sníţit 

a tím zvýšit efektivitu podnikání. 

Po vypočtení Altmanova Z-score se tento ukazatel dostal ve všech sledovaných 

letech do tzv. “šedé zóny”, coţ znamená, ţe firma nebyla příliš zdravá, neznamená však 

bankrot. Tento ukazatel by si měl podnik hlídat a dosaţené výsledky by neměl brat na 

lehkou váhu. 
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6. Závěr 
 

Cílem diplomové práce na téma „Finanční analýza vybrané společnosti“ bylo 

teoreticky i prakticky provést finanční analýzu podniku Eurovia cs, a.s. a objasnit postup 

zpracování finanční analýzy. Finanční analýzu jsem provedla v tomto podniku v letech 

2009 – 2011. Pouţívanými podklady potřebnými pro výpočty byly rozvahy, výkazy zisků a 

ztrát a cash flow v jednotlivých letech. 

Diplomovou práci jsem rozčlenila do šesti kapitol. 

První kapitola je věnována úvodu a kapitola po ní následující charakterizuje firmu 

Eurovia cs, a.s. Popisuji v ní historii firmy, která je delší neţ 60 let, vize, strategie firmy, 

nabízené sluţby, soupis dceřiných společností a v závěru kapitoly je uveden seznam 

několika jiţ provedených staveb.  

Další kapitola je zaměřena na teoretická východiska finanční analýzy, uţivatele 

vyuţívající finanční analýzu a popis jednotlivých ekonomických ukazatelů poměrové 

analýzy, DuPont – pyramidální rozklad či bankrotní nebo bonitní modely.  

Následující kapitola je věnována praktické části. Zde jsem vypočítala a 

okomentovala rentabilitu, která je klíčovým ukazatelem výnosnosti. Zhodnotila jsem 

rentabilitu celkového kapitálu, rentabilitu vlastního kapitálu a rentabilitu trţeb. Výsledné 

hodnoty byly všechny kladné, nejvýnosnější byl podnik v roce 2011. 

 Poté jsem zhodnotila likviditu, která zobrazuje trvalou platební schopnost podniku. 

Byla zkoumána běţná, pohotová a okamţitá likvidita. Kaţdý z těchto ukazatelů má 

doporučené hodnoty v intervalu, ve kterých je vhodné se pohybovat. Celkově se likvidita 

pohybuje v poţadovaných mezích a v roce 2011 meze dokonce překračuje. Podnik je tedy 

schopen bez obtíţí splácet v termínech své závazky.  

Dalším zkoumaným poměrovým ukazatelem byla aktivita, která ukazuje aktivitu 

hospodaření podniku. Zkoumala jsem obrátky a doby obratu u aktiv, pohledávek, závazků 

a zásob. Celkově jsem z vypočtených výsledků zjistila, ţe odběratelé firmy Eurovia cs, a.s. 

mají lepší platební morálku neţ tato společnost. Firma tak inkasuje pohledávky dříve, neţ 
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sama platí své závazky. Díky tomu společnost nemá problémy se splacením svých závazků 

a volné peněţní prostředky můţe investovat. 

Posledním sledovaným poměrovým ukazatelem byla zadluţenost, ve které jsem se 

zabývala celkovou zadluţeností, finanční pákou a koeficientem samofinancování.Zjistila 

jsem, ţe závazky firmě vznikly díky nezaplaceným pohledávkám od odběratelů, kde 

převaţuje míra těch krátkodobých. Bylo také zjištěno, ţe společnost má otevřené 

kontokorentní účty u několika bank, které nebyly v ţádném ze sledovaných let vyuţity. 

Následujícím pouţitou metodou analýzy byl DuPont pyramidální rozklad 

rentability a výpočty a hodnocení jsem zakončila Altmanovým modelem, kde jsem zjistila, 

ţe společnost neobchoduje s cennými papíry od konce roku 2006 a pokračuji Tafflerovým 

modelem a Quick-testem. 

Největší zakázky společnost Eurovia cs, a.s. získává od státu. Bohuţel díky 

dramaticky sniţujícím se investicím do dopravní infrastruktury se moţnosti získání 

takových zakázek sniţují. Zakázky je nelehké získat, ale společnost jakoţto lídr v oboru 

přesto nemá na českém trhu výraznou konkurenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  50 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 

a) Knihy 

[1] GRUNWALD Rudolf a Jaroslava HOLEČKOVÁ, Finanční analýza a plánování 

podniku, 1. vyd. Praha: Ekopress,2007., ISBN 978-80-86929-26-2 

[2] RŮČKOVÁ Petra, Finanční analýza 3. Rozšířené vydání, , Grada Publishing, a.s. 144s. 

, ISBN 978-80-247-3308-1 

[3] DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2 upravené vydání. Praha: 

EKOPRESS, s.r.o., 2008. 182s.  ISBN 978-80-86929-44-6 

[4]VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. 2 aktualizované a rozšířené vydání. Praha: 

EKOPRESS, s.r.o., 1999. 318 s. ISBN 80-86119-21-1 

[5] LANDA Martin, Finanční plánování a likvidita, Computer Press, a.s., 180 s., ISBN 

978-80-251-1492-6 

[6] ŢIVELOVÁ Iva, Podnikové finance, Brno: Ediční středisko MZLU, 2008, 111s., ISBN 

978-80-7375-035-0. 

[7] KNÁPKOVÁ Adriana, PAVELKOVÁ Drahomíra, Finanční analýza, Grada 

Publishing, a.s., 2010, 187s. ISBN 978-80-247-3349-4 

[8] RŮČKOVÁ Petra, Finanční analýza4.aktualizované vydání, Grada Publishing, a.s., 

144s. ISBN 978-80-247-3916-8 

[9] DVOŘÁČEK, Jaroslav, Analýza hospodářské činnosti báňského podniku. Ostrava: 

Ostravské tiskárny, 1997. 156 s. ISBN 80-7078-515-2 

[10] SYNEK, Miloslav aj. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1. 

 

b) Interntetové odkazy 

[11] Eurovia cs, a.s. [online].2013 [2013-3-15] Dostupné z 

WWW:<http://www.eurovia.cz/cs/profil_spolecnosti 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  51 
 

[12] Eurovia cs, a.s. [online].2013 [2013-3-15] Dostupné z 

WWW:<http://www.eurovia.cz/cs/reference 

[13] Justice.cz [online].2013[2013-3-15] Dostupné z 

WWW:<https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl?subjektId=isor%3a217174&klic=3vep35 

[14]  Finanční analýza  [online].2013  [2013-4-10] Dostupné z WWW:<http://financni-

analyza.webnode.cz/altmanova-analyza/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl?subjektId=isor%3a217174&klic=3vep35
http://financni-analyza.webnode.cz/altmanova-analyza/
http://financni-analyza.webnode.cz/altmanova-analyza/


Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  52 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
 

Obrázek č. 1 Organizační strukura společnosti Eurovia cs, a.s. 

Obrázek č. 2 DuPont-pyramidální rozklad vzorec 

Obrázek č. 3 Vývoj rentability v letech 2009-2011. 

Obrázek č. 4 Vývoj likvidity v letech 2009-2011. 

Obrázek č. 5 Vývoj obrátky celkových aktiv v letech 2009-2011. 

Obrázek č. 6 Vývoj doby obratu aktiv v letech 2009-2011. 

Obrázek č. 7 Vývoj obratu pohledávek v letech 2009-2011. 

Obrázek č. 8 Vývoj doby obratu pohledávek v letech 2009-2011. 

Obrázek č. 9 Vývoj obratu závazků v letech 2009-2011. 

Obrázek č. 10 Vývoj doby obratu závazků v letech 2009-2011. 

Obrázek č. 11 Vývoj obrátky zásob v letech 2009-2011. 

Obrázek č. 12 Vývoj doby obratu zásob v letech 2009-2011. 

Obrázek č. 13 Vývoj celkové zadluţenosti v letech 2009-2011. 

Obrázek č. 14 Vývoj koeficientu samofinancování v letech 2009-2011. 

Obrázek č. 15 Vývoj finanční páky v letech 2009-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  53 
 

SEZNAM TABULEK 
 

Tabulka č. 1 Rentabilita celkového vloţeného kapitálu v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 2 Rentabilita vlastního kapitálu v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 3 Rentabilita trţeb v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 4 Likvidita běţná v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 5 Likvidita pohotová v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 6 Likvidita okamţitá v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 7 Obrátka celkových aktiv v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 8 Doba obratu aktiv v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 9 Obrátka pohledávek v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 10 Doba obratu pohledávek v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 11 Obrat závazků v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 12 Doba obratu závazků v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 13 Obrat závazků v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 14 Doba obratu závazků v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 15 Celková zadluţenost v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 16 Koeficient samofinancování v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 17 Finanční páka v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 18 DuPont-pyramidální rozklad 

Tabulka č. 19 Altmanův model v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 20 Tafflerův model v letech 2009-2011. 

Tabulka č. 21 Kralickův Quick-test v letech 2009-2011. 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  54 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1 Rozvaha v tis. Kč k 31.12.2009 

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč k 31.12.2009 

Příloha č. 3 Přehled o peněţních tocích v tis. Kč k 31.12.2009 

Příloha č. 4 Rozvaha v tis. Kč k 31.12.2010 

Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč k 31.12.2010 

Příloha č. 6 Přehled o peněţních tocích v tis. Kč k 31.12.2010 

Příloha č. 7 Rozvaha v tis. Kč k 31.12.2011 

Příloha č. 8 Výkaz zisků a ztráty v tis. Kč k 31.12.2011 

Příloha č. 9 Přehled o peněţních tocích v tis. Kč k 31.12.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  55 
 

Příloha č. 1 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  57 
 

Příloha č. 2 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  58 
 

Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  59 
 

Příloha č. 4 

 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  61 
 

Příloha č. 5 

 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  62 
 

Příloha č. 6 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  63 
 

Příloha č. 7 

 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  65 
 

Příloha č. 8 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Siváková: Finanční analýza ve vybraném podniku 
 

2013  66 
 

Příloha č. 9 

 

 


