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1. Úvod  

 

Tato diplomová práce bude zaměřena na stanovení finančního plánu podniku a celkové 

posouzení stavebního podniku na základě vybraných ukazatelů, zjištěných pomocí vý-

ročních zpráv podniku. 

 

Aby bylo moţné téma práce zpracovat, je nutné stanovit teoretická východiska. Proto 

budou v rámci teorie popsány jednotlivé oblasti související s tématem. V první části 

práce bude popsán vývoj stavebnictví, vzhledem k vývoji ekonomického HDP a staveb-

ní výroby, poté stavební podnik samotný. Dále bude definováno finanční plánování a 

finanční plán, pro jehoţ stanovení je nutné popsat jednotlivé účetní výkazy. Pro posou-

zení podniku budou vymezeny pojmy z oblasti finanční analýzy, jako jsou absolutní, 

poměrové a rozdílové ukazatele. 

 

Pro zpracování případové studie budou vyuţity podklady společnosti OHL ŢS, a.s.        

a dokumenty poskytnuté ekonomickým oddělením stavební společnosti. Na základě 

účetních výkazů bude podnik posouzen jako celek a za pomoci jiţ zmíněných dokumen-

tů bude stanoven finanční plán pro následující rok 2016. 

 

Cílem této práce by mělo být případné doporučení pro efektivnější hospodaření podni-

ku, změny ve struktuře majetku vycházející z výstupů finanční analýzy a stanovený 

finanční plán pro rok 2016. 
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2. Vývoj stavebnictví 

 

V letech 2010-2015 stavební produkce zaznamenala největší pokles v roce 2013, kdy 

nastalo prudké sníţení trţeb. V rámci stavebnictví byla v tomto roce ovlivněna i výše 

hrubé mzdy zaměstnanců a současně narostla nezaměstnanost. Od zlomu v roce 2013 

mají trţby i hrubé mzdy opět tendenci růstu. 

 

V případě porovnání stavební výroby s Evropskou unií Česká republika zaostává, jeli-

koţ nedosahuje její úrovně. V porovnání s okolními zeměmi, coţ je Slovensko, Ra-

kousko, Německo a Polsko, se nachází pouze nad úrovní stavebnictví Slovenska.  

 

V roce 2013, kdy je zaznamenán rapidní pokles trţeb, padly trţby také Slovensku, Pol-

sku a celé EU. Avšak Německo a Rakousko ovlivněno nebylo a jejich úroveň se neustá-

le drţí nad průměrem. 

 

V letech 2016 a 2017 je předpokládaný nárůst stavební produkce i trţeb stavebních spo-

lečností. Pro rok 2016 je uvaţován růst v průměru o 4,5%, v roce následujícím je hod-

nota o třetinu niţší, tudíţ 3%. [27] 

 

 

2.1 Stavební produkce 

 

Stavební práce je dle ČSÚ uvaţována jako celková stavební produkce firem vedených 

na území České republiky. Zahrnuje výrobu v tuzemsku a také v zahraničí. Tuzemská 

produkce je dále členěna na novou výstavbu, rekonstrukci a modernizaci, opravy           

a údrţbu. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zahrnuje bytové budovy, nebyto-

vé budovy nevýrobní, nebytové budovy výrobní, inţenýrské stavby a vodohospodářské 

stavby. Pro lepší přehlednost znázorněno v následující tabulce. 
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Stavební 

práce 

celkem 

  Zahraničí     

Tuzemsko 

    Opravy a údrţba   

Nová výstavba, 

 rekonstrukce  

a  

modernizace 

Bytové budovy 

Nebytové budovy nevýrobní 

Nebytové budovy výrobní 

Inženýrské stavby 

Vodohospodářské stavby 
Tab. 2.1: Sloţení stavební práce; zdroj: ČSÚ; tvorba: vlastní 

 

Vývoj stavebnictví má od roku 2010 klesající tendenci. V roce 2013 pokleslo aţ na 

hodnotu 397 472 mil. Kč, coţ je o téměř 100 000 mil. Kč méně jako v počátku zkouma-

ného období. Tento pokles se negativně projevil jak na nezaměstnanosti v oblasti sta-

vebního průmyslu, tak i na průměrných hrubých mzdách. Avšak po tomhle propadu má 

stavební výroba opět tendenci růstu, kdy je dosahováno kaţdoročního nárůstu o přibliţ-

ně 30 000 mil. Kč. Pro názornost je průběh zaznamenán v následujícím grafu.  

 

 

Obr. 2.1: Graf – Vývoj stavební výroby; zdroj: ČSÚ; tvorba: vlastní 
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2.2 Ekonomický vývoj HDP 

 

HDP neboli hrubý domácí produkt je ukazatel, na základě kterého je posuzována eko-

nomická výkonnost daného území za určité období. Vyjadřuje hodnoty sluţeb a statků 

v peněţních jednotkách. Hrubý domácí produkt je moţno stanovit třemi způsoby: Vý-

robní, výdajovou nebo důchodovou metodou. Pro potřeby přehledu ekonomického vý-

voje ukazatele je vyuţito metody výrobní.  Výše HDP je dána celkovou produkcí, poní-

ţenou o mezispotřebu, k níţ jsou přičteny daně z produktů a odečteny poskytnuté dota-

ce na tyto produkty.  

 

Vzhledem k objemovým indexům (vyjádřené v procentech) hrubého domácího produk-

tu celého světa je Česká republika na velice nízké úrovni. Celkový vývoj je kolísavý, 

avšak v porovnání s Evropskou unií se pohybuje průměrně ve stejné linii. 

 

V následujícím grafickém znázornění HDP výdajovou metodou vyjádřené v mil. Kč je 

viditelný jeho kolísavý vývoj. V rozmezí let 2011-2013 došlo k mírnému poklesu, stej-

ně jako u stavební výroby, kde je zaznamenán výrazný propad. Je tedy zřejmé, ţe se 

ekonomický vývoj promítl i do této oblasti. Od roku 2013 nastává období silné výkon-

nosti ekonomiky. Ve dvou posledních letech je hodnota nárůstu o celých 293 577 mil. 

Kč.  

 

 

Obr. 2.2: Graf - HDP ekonomický vývoj v mil. Kč; zdroj: ČSÚ; tvorba: vlastní 
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V případě stanovení HDP výrobní metodou je moţné vyuţít  k posouzení i jeho obje-

mové indexy, v případě kterých je dle ČSÚ povaţován rok 2010 za 100%. Vývoj eko-

nomické výkonnosti přehledně znázorňuje následující graf.  

 

 

Obr. 2.3: Graf - HDP ekonomický vývoj v %; zdroj: ČSÚ; tvorba: vlastní 
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3. Stavební podnik 

 

Stavebním podnikem je právnická osoba, která vystupuje na trhu jako zhotovitel či do-

davatel v oblasti stavební výroby. Právní forma podniku je rozlišována na základě jeho 

velikosti, a to na společnost s ručením omezeným (s r.o.) nebo společnost akciovou 

(a.s.). Větší firmy vyuţívají formy akciových společností, menší naopak vystupují jako 

společnosti s ručením omezeným.  

 

Charakteristickým je pro stavební podnik předem stanovený harmonogram práce  na 

základě postupů jednotlivých prací, jejich časová náročnost a návaznost. Náklady sta-

vební výroby jsou předem vykalkulovány a zároveň s nimi je stanovena náročnost fi-

nancování a jeho způsob. Pro plynulost výroby  je nezbytné zajistit veškeré prostředky  

a zdroje financování . Oproti běţným podnikům je stavební výroba nestacionární, tudíţ 

se přesouvá do místa budoucího stavebního objektu. Jedná se nejen o výrobní dělníky, 

ale i stavební stroje a potřebný materiál. V rámci plynulosti výstavby a zajištění bezpro-

blémové organizace je nutná dostatečná komunikace mezi účastníky, coţ jsou investoři, 

stavbyvedoucí, dodavatelé, pracovníci, aj. 

 

Prioritou kaţdého zakládaného či provozovaného podniku, ať uţ stavebního nebo jiného 

zaměření, je dosáhnout co nejvyšší efektivnosti vloţeného kapitálu. Vznikají za účelem 

dosaţení zisku z výroby či sluţeb, tudíţ prosperity. K dosaţení stanovených cílů podni-

ku je nutné vyuţívat finančních analýz různého druhu. Pomocí nich je moţné zjistit pří-

padné neţádoucí vlivy a nastavit si správný způsob hospodaření. V rámci podnikání je 

spoustu rizik, jedním z největších je zánik podniku. Rizika přináší externí i interní vlivy, 

které se vzájemně ovlivňují. Za externí vlivy jsou povaţovány situace na trhu práce, 

finančním trhu a na trhu stavebním. Spadají sem také veškeré vyhlášky, zákony, naříze-

ní vlády a právní předpisy, které podnik není schopen ovlivnit. Naopak interní vlivy 

vyplývají z řízení vedoucími pracovníky, jedná se zejména o řízení zásob a výroby, a 

z toho vyplývající zajištění prosperity podniku. V rámci účetních výkazů je moţný cel-

kový pohled na způsob hospodaření podniku, tedy mnoţství finančních zdrojů, majetku 

a peněţních toků. 
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Řízení zásob, výrobních prostředků, mnoţství zaměstnanců a výše vloţeného kapitálu 

do podnikání je velice ovlivněno oblastí působení stavebního podniku. Obecně je cha-

rakterizován jako materiálově intenzivní, jelikoţ jeho náklady na materiál a suroviny 

potřebné k výrobě jsou vysoké. Zejména u pozemního stavitelství mohou být materiálo-

vé náklady aţ ve výši 60% nákladů celkových. Pro udrţení jejich optimálního stavu je 

tedy nutné, aby byla zajištěna a přizpůsobena výše provozního kapitálu podniku. Nao-

pak práce na pozemních komunikacích jsou mnohem náročnější na pracovní stroje a 

zařízení, které jsou k výstavbě nezbytné. Minimální materiálové náklady jsou zazname-

návány v případě podniků zaměřených na zemní práce. 

 

Činnosti stavebního podniku jsou členěny na výrobního a obchodního charakteru. Za 

výrobní je povaţován tehdy, jeli práce zajišťována vlastními pracovníky, naopak u ob-

chodního charakteru je vyuţíváno subdodavatelských firem. Avšak bez ohledu na cha-

rakter je vţdy hlavní činností vykonávání stavebních prací. [1] 
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4. Finanční plánování 

 

Finanční plánování je velice stěţejní oblastí podnikání, která má za úkol zajistit růst 

trţní hodnoty podniku, zisk a také jisté postavení na trhu sluţeb a práce. Jedná se o roz-

hodování ve způsobu financování neboli získávání kapitálu, o peněţním hospodaření a 

o investování kapitálu, který v plánovaném období přinese výnosy. Finanční plánování 

členíme na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé plánování je omezené na současné 

moţné zdroje financování a je tzv. stavebním kamenem pro finanční plánování dlouho-

dobé, ve kterém jsou širší moţnosti v oblasti stanovování cílů a strategií.  

 

Pro finanční plánování jsou potřebné určité podklady. Z interních je vyuţíváno doku-

mentů z účetnictví. Z externích je nutné provést průzkum trhu pro široký rozhled v ob-

lasti úrokové sazby, cen materiálu, aj. Následně dochází k hodnocení v rámci finanční 

analýzy. Na jejím základě je sestaven finanční plán, tedy různé cesty, prostředky a vari-

anty dosaţení finančních cílů. Za efektivní plánování je tedy povaţováno takové, u kte-

rého jsou stanovené prognózy vývoje, je nalezen optimální finanční plán, který je neu-

stále aktualizován. 

 

4.1 Finanční plán 

 

Představuje zjednodušený model budoucích hodnot majetku a jeho pohybu ve finanč-

ním systému podniku. V rámci něj jsou stanovené určité cíle a ekonomická opatření, 

aby byl podnik schopen svůj plán naplnit. Jedná se o stanovená kritéria pro rozhodování 

o činnostech v současnosti, avšak výsledky rozhodnutí se projeví v budoucnosti. Dosa-

ţení stanovených cílů má obvykle delší trvání jako jeden rok. Zpravidla je tedy sestavo-

ván dlouhodobý finanční plán, který slouţí k realizaci podnikatelského záměru a jeho 

stěţejním úkolem je obstarat efektivní kapitál.  

 

Součástí kaţdého dlouhodobého plánu je finanční plán krátkodobý, který plánuje běţ-

nou hospodářskou činnost, zabývá se plánem CF a zajištěním krátkodobých cizích fi-

nančních zdrojů. Jeho významnou částí je moţnost stanovit finanční plán ve formě pří-
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mých a nepřímých nákladů, reţií a zisku. Krátkodobý plán má menší rizika pochybení 

při stanovování předpokladů pro budoucí rok. 

 

Základem kaţdého finančního plánu je stanovená předběţná rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty a plán cash flow. V oblasti dlouhodobého finančního plánu je stěţejním jiţ zmí-

něná finanční analýza hospodářských výsledků a finanční situace. V rámci plánování 

jsou posuzovány interní ukazatele minulosti se současnými, a také je uvaţován vývoj 

ekonomické situace na trhu. Další částí je plán trţeb, který vychází z předpokladu pro-

deje a podmínek na trhu, kdy by kaţdý podnik měl mít ponětí o svém trţním podílu. 

Objem trţeb silně ovlivňuje finanční potřeby podniku, jelikoţ jsou vstupem pro finanční 

plán. V případě plánování peněţních toků, je postupováno metodou procentního podílu 

na trţbách. Vzhledem k zastoupení určitých nákladů například na úroky či odpisy, pra-

covní kapitál nebo dlouhodobý majetek na zisku, je předpokládán lineární vývoj. Pod-

statou je vyjádřit objem výdajů na investiční činnost a rozbor způsobu krytí, zda jsou 

vyuţívány spíše vlastní nebo cizí zdroje financování. V případě, kdy je zjištěno zvýšení 

externích zdrojů je nutné zváţit variantu řešení v oblasti finanční politiky, případně po-

soudit potřeby a zdroje v podnikání. V součinnosti s plánem CF jsou sestaveny plány 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro finanční plán je nutné stanovení výdajů na investi-

ce do majetku, na základě ekonomického hodnocení. Musí vstupovat do plánu CF nejen 

jako výdaj, ale i v rámci trţeb a následně zisku po zdanění. Plánovaná investice by měla 

být co nejméně riziková a splňovat jisté stanovené meze, aby bylo moţné financovat 

z provozních a finančních peněţních toků. Na základě předpokládaných investic jsou 

předem plánované i odpisy majetku. V situaci, kdy má podnik nedostatek peněţních 

toků z provozní činnosti, je standardně čerpáno externí finanční zdroje, aby bylo moţné 

provádět činnost investiční. Nejčastějším způsobem jsou dlouhodobé bankovní úvěry, 

potom také emise akcií či určité rozšíření podniku úzce spojené s  jeho růstem. Avšak 

čerpání externích zdrojů je omezené na základě ukazatelů finanční analýzy, a to 

z důvodů dostatečného přehledu o finanční stabilitě a zadluţenosti podniku. Tyto ukaza-

tele jsou popsány v kapitole Finanční analýzy. Z hlediska míry zadluţenosti by neměly 

cizí zdroje přesáhnout jeden a půl násobek zdrojů vlastních. [3] 
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5. Účetní výkazy 

 

Kaţdý podnik, který je dle podmínek zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví povaţován za 

účetní jednotku, je povinen vést účetnictví. Jeho cílem je vedení podniku správným 

směrem, ať ve stavebnictví či jiné oblasti hospodaření. Spočívají v získávání, třídění a 

hodnocení informací o ekonomické situaci podniku, jeho výkonnosti a strukturálním 

změnám. Aby mohl být efektivně zaznamenán majetek podniku, zdroje financování, 

peněţní toky a výsledek hospodaření, vyuţívá podnik účetních výkazů: Rozvahu, Vý-

kaz zisku a ztráty a výkaz Cash flow, které slouţí managementu ke zpracování finanční 

analýzy a následně k sestavení finančních plánů. 

 

5.1 Rozvaha 

 

Přehled o hospodaření podniku, majetkové struktuře a zdrojích financování je uveden 

v rozvaze podniku. Rozvaha je základním účetním výkazem podniku, který zaznamená-

vá údaje firmy k danému dni. Zpravidla je členěna na aktiva a pasiva, mezi kterými platí 

bilanční rovnice: A=P. Její obsah a struktura je dána účetními standarty, které musí být 

dodrţené. 

 

ROZVAHA 

AKTIVA PASIVA 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Dlouhodobý hmotný majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy a fondy ze zisku 

Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření 

Oběţný majetek Cizí zdroje 

Zásoby Rezervy 

  Materiál Závazky 

  polotovary a nedokončená výroba Bankovní úvěry 

  hotové výrobky   

  Zboţí   

  Zvířata   

Pohledávky   

Krátkodobý finanční majetek   
Tab. 5.1: Rozvaha; zdroj: [3]; tvorba: Vlastní 
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5.1.1 Aktiva 

Majetek podniku je jistou formou investice, u které je v budoucnosti očekávána návrat-

nost v podobě zisku. Členíme jej na aktiva stálá neboli dlouhodobý majetek a aktiva 

oběţná nazývána také jako majetek oběţný. 

 

Dlouhodobý majetek je zpravidla určen dobou ţivotnosti delší jako 1 rok a je členěn na 

hmotný, nehmotný a finanční. Dlouhodobý hmotný majetek je dán vstupní cenou vyšší 

neţ 40 000,- Kč a ze zákona má podnik povinnost jej odepisovat, ať uţ odpisy účetními 

nebo daňovými. DHM zahrnuje zejména stroje, budovy, dopravní prostředky, aj. Dlou-

hodobý nehmotný majetek je dán vstupní cenou vyšší neţ 60 000,- Kč. Také je nutné jej 

odepisovat buď účetními nebo daňovými odpisy. Za DNM jsou povaţovány licence, 

know-how firmy, značky, software, aj. Finanční majetek odepisován není a k jeho oce-

ňování je vyuţíváno pořizovací ceny, nominální hodnoty nebo reprodukční pořizovací 

ceny, nikoli vstupní ceny jako u DHM a DNM. Do této skupiny jsou zahrnuty zejména 

dlouhodobé cenné papíry jako jsou akcie, dluhopisy, aj. 

 

Oběţný majetek je dán ţivotností kratší jako jeden rok. Je součástí tzv. koloběhu OM, 

který se neustále opakuje a je podstatou pracovního kapitálu. Začíná u peněţních pro-

středků, které jsou k dispozici v hotovosti nebo na bankovních účtech. Koloběh funguje 

následovně: Za peníze je nakoupen materiál potřebný k výrobě. Proces výroby se neo-

bejde bez nedokončené výroby. Po dokončení celého procesu jsou ke spotřebě hotové 

výrobky, které jsou proměněny na pohledávky, případně rovnou na peněţní prostředky. 

 

 

Obr. 5.1: Koloběh oběţného majetku v podniku; zdroj: [12]; tvorba: vlastní 

Peníze 

Materiál 

Nedokončená 
výroba 

Hotové 
výrobky 

Pohledávky 
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Zpravidla by mělo fungovat, ţe peníze na začátku vloţené budou menší hodnoty, jako 

na konci, aby firma zaznamenala zisk. V případě ztrát je moţné předpokládat nákup 

nadměrného mnoţství materiálu, který nebyl spotřebován. Také se můţe jednat o pří-

padný pokles poptávky po hotových výrobcích. Kaţdý podnik má odlišnou potřebu 

oběţného majetku na základě jeho činnosti, proto je velmi podstatná jeho skladba. [3,5]  

 

5.1.2 Pasiva 

Pasiva v rozvaze představují zdroje financování aktiv, které jsou členěné na: 

 vlastní 

 cizí 

 

Vlastní kapitál představuje výši finančních prostředků, které jsou vlastní, nikoli propůj-

čené. Veškeré vklady vlastníků společnosti za účelem podnikání jsou zahrnuty 

v poloţce základní kapitál, který je tvořen při zakládání podniku. Jeho minimální výše 

je dána zákonem, na základě typu zaloţené obchodní společnosti. Nejčastějšími typy 

jsou společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a druţstva. Kapitálové fondy 

jsou peněţní prostředky vyuţívané k financování, které byly nabyté bezúplatně              

a v podstatě jiným způsobem, neţ hospodařením či vkladem. Fondy ze zisku tvoří pod-

nik aţ v případě, ţe zná svůj hospodářský výsledek.  Z něj je poté část uloţena touto 

formou a zbytek je zpravidla zdaněn. Hospodářský výsledek je v podstatě nejdůleţitější 

částí rozvahy, jelikoţ  poskytuje přehled o efektivnosti podnikání. Rozlišován je také 

výsledek hospodaření za období běţné a minulé. Je stanoven pomocí rozdílů nákladů          

a výnosů, které jsou zaznamenávány průběţně od počátku roku za určité období. HV je 

hodnota, která je evidována také ve výkazu zisku a ztráty, tudíţ tyto výkazy propojuje a 

musí být zpravidla ve stejné výši. 

 

Cizí zdroje financování jsou takové peněţní prostředky, které jsou povaţovány za tzv. 

dluhy. Nejpodstatnější část tvoří závazky, které dávají podniku povinnost vůči subjek-

tům platit či vykonat určitou práci. Za tyto subjekty jsou povaţováni odběratelé, doda-

vatelé, zaměstnanci, stát, aj. Bankovní úvěry jsou vyuţívány dlouhodobé nebo krátko-

dobé, vzhledem k jejich způsobu vyuţití. Jsou cizím zdrojem financování poskytova-

ným bankou, se stanovenou úrokovou sazbou a její fixací. V rámci cizích zdrojů se 
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objevuje i poloţka rezervy. Přestavuje část nevykázaného zisku podniku, který je od-

kládán na případné nečekané události nebo rizika spojená s podnikáním. Pro podnik 

jsou nákladem a jejich maximální výše je stanovena Zákonem č. 593/1992 Sb. O rezer-

vách pro zjištění základu daně z příjmů, aby nedocházelo k záměrnému sniţování daní. 

 

5.2 Výkaz zisku a ztráty 

 

Výkaz zisku a ztráty bývá označován také jako výsledovka. Společně s rozvahou je zá-

kladním výkazem účetnictví, který je stanoven za dané účetní období a k určitému datu. 

Přehledně zaznamenává náklady a výnosy podniku, které jsou členěné na provozní, fi-

nanční a mimořádné. Výstup tohoto výkazu tvoří součet provozních, finančních a mi-

mořádných výsledků, tedy výsledek hospodaření za účetní období. A právě hospodářský 

výsledek propojuje VZaZ s rozvahou.  

 

Jeho struktura je dána prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb. Zjednodušená verze tohoto 

výkazu je uvedena v následující tabulce. 

 

I. Trţby za prodej zboţí 

A. Náklady na vynaloţené prodané zboţí 

+ Obchodní marže 

II. Výkony 

II.1 Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 

II.2 Změna stavu zásob vlastní výroby, aktivace 

B. Výkonová spotřeba 

B.1 Spotřeba materiálu a energie 

B.2 Sluţby 

+ Přidaná hodnota 

C. Osobní náklady 

D. Daně a poplatky 

E. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

III. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

* Provozní výsledek hospodaření 

VI-XII Finanční výnosy 

K-P Finanční náklady 
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* Finanční výsledek hospodaření 

Q. Daň z příjmu za běţnou činnost 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

XIII. Mimořádné výnosy 

R. Mimořádné náklady 

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 

** Mimořádný výsledek hospodaření 

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
Tab. 5.2: Zjednodušený výkaz zisku a ztráty; zdroj: [3]; tvorba: vlastní 

 

Výkaz zisku a ztráty zachycuje náklady, výnosy a zisk v období, kdy vzniknou. Nikoliv 

v období, kdy se výnos stane příjmem, náklady výdajem a zisky disponibilními peněţ-

ními prostředky. K zaznamenání skutečných peněţních toků slouţí výkaz CF. 

 

5.3 Cash flow 

 

Je zdrojem informací o skutečných peněţních tocích v oblasti podnikání, tedy o pří-

jmech, výdajích a disponibilních peněţních prostředcích. Vedení výkazu cash flow není 

povinné, avšak význam má veliký. Jelikoţ podnik můţe v rámci účetnictví vykazovat 

trţby a zisk na základě VZaZ. Avšak zaznamenaný zisk ještě nemusí být podloţený 

platbou a podnik není schopen hradit své vlastní závazky. Přičemţ právě výkaz cash 

flow zaznamenává reálně přijaté a odeslané platby, tudíţ hovoří o skutečném stavu pe-

něţních prostředků a dává přehled pro řízení financí. Struktura tohoto výkazu bývá také 

členěna na peněţní toky z provozní, finanční a investiční činnosti, avšak na rozdíl od 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty není stanovena pevně. 

 

Cash flow je moţné stanovit dvěma způsoby výpočtu. Přímou metodou je stanoven na 

základě rozdílu mezi příjmy a výdaji, je to náročná metoda vzhledem k evidenci. Méně 

přesnou, avšak častěji pouţívanou metodou je metoda nepřímá. Spočívá v úpravě hos-

podářského výsledku a je vzhledem k evidenci méně náročná. 
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6. Finanční analýza 

 

Provádění finanční analýzy je nutné vzhledem ke kaţdodennímu rozhodování, které by 

mělo vést k efektivnosti podnikání a výnosnosti. Její pravidelnost je nezbytná také pro 

neustálý přehled o finanční situaci podniku. Je zaměřena především na chod podniku 

v čase, jeho stabilitu, výkonnost, aj. Pomáhá posoudit postavení podniku vzhledem 

k trţní úrovni a stanovit moţný rozvoj do budoucnosti. Podklady analýzy tvoří interní    

a externí zdroje. Z interních zdrojů jsou běţně vyuţívány účetní výkazy jako rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a výkaz o peněţních tocích. Také informace z obchodních vztahů, 

výroční zprávy, záznamy personálního obsazení, aj. Z externích zdrojů jsou to přede-

vším statistické údaje a celková situace na trhu.  

 

K finanční analýze je moţno vyuţít rozboru absolutních  a poměrových ukazatelů. 

K dosaţení efektivnějšího výstupu analýzy jsou prováděny také rozbory pracovního 

kapitálu s porovnáním, stanovovány ukazatele finančního zdraví, aj. [2] 

 

6.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Je vyuţívána zejména na posouzení změn struktury majetku v jednotlivých letech pod-

nikání. Zdroji pro tento druh analýzy jsou účetní výkazy, případně výroční zprávy. Ana-

lýza absolutních ukazatelů lze provést vertikálně i horizontálně.   

 

6.1.1 Horizontální analýza 

Pomocí horizontální analýzy jsou posuzovány absolutní hodnoty jednotlivých let tzv. 

,,horizontálně‘‘, kdy je zaznamenán vývoj a změny stavů poloţek v čase. Rozdíly jed-

notlivých let mohou být vyjádřené ve finančních částkách, ale také procentuálně pomocí 

vztahu [8, s.14]: 

 

 

                               běžné období – předchozí období 

         změna v % =                                                          . 100  (6-1) 

                                           předchozí období                                             
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6.1.2 Vertikální analýza 

Zaměřuje se na rozbor majetku jednotlivých let ,,vertikálně‘‘, tudíţ vyjadřuje procentu-

ální zastoupení jednotlivých částí majetku v jeho celku. V rámci vertikální analýzy jsou 

posuzována aktiva a pasiva, ze kterých jsou vyjádřena zastoupení jejich jednotlivých 

sloţek. Na základě této analýzy je poté moţné posoudit strukturu majetku v průběhu 

podnikání.  

 

6.2 Analýza poměrovými ukazateli 

 

Analýza poměrovými ukazateli umoţňuje posouzení finančního podniku v čase. Slouţí 

také k porovnání s trhem a konkurencí a je vyuţitelná pro stanovení příleţitostí a  rizik 

podnikání. Výsledky jsou stanoveny za vyuţití rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

K provedení analýzy  jsou vyuţity absolutní hodnoty k časově nenáročnému stanovení 

finanční situace podniku pomocí jednotlivých ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, 

zadluţenosti či produktivity. Vzhledem ke stanovenému cíli práce jsou vyuţity níţe 

popsané ukazatele.  

 

6.2.1 Ukazatel likvidity 

Vyjadřuje schopnost přeměny majetku podniku na finanční prostředky, a to na daném 

místě, ve správnou chvíli a v dané podobě dostát svým závazkům. Správné hodnoty 

likvidity jsou pro podnik velice podstatné a důleţité. Na základě jejího správného řízení 

je udrţena existence podniku. Příliš vysoké hodnoty tohoto ukazatele značí nedostateč-

ně vyuţívané peněţní prostředky a produkci malého nebo minimálního výnosu. Coţ 

způsobuje i niţší ziskovost podniku. Naopak nízká likvidita je hrozbou v nemoţnosti 

dostát svým závazkům vůči subjektům. Dle vyuţitých poloţek výkazu je likvidita čle-

něna na běţnou, pohotovou a okamţitou. [2] 

 

Běţná likvidita vyjadřuje schopnost přeměny oběţných aktiv na peněţní prostředky, 

tudíţ kolikrát pokryjí krátkodobé závazky. Ideálním rozmezím pro tento ukazatel jsou 

dle literatury hodnoty 1,5 - 2,5. Při stanovení ukazatele jsou zahrnuty i zásoby, se kte-



26 

 

rými je proces přeměny v peníze časově náročnější. Vztah pro běţnou likviditu [2, 

s.163]: 

 

běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky (6-2) 

 

Pohotová likvidita neuvaţuje zásoby, jakoţto nejméně likvidní sloţku majetku, a je vy-

jádřením schopnosti přeměny majetku na peníze. Hodnoty ukazatele jsou stanoveny za 

ideální ve výši 0,9 – 1,5. Po stanovení ukazatelů likvidity běţné a pohotové je moţno 

pozorovat, v jaké míře je ovlivněna zásobami. Zásoby mohou být povaţovány za vyso-

ce likvidní v případě, ţe rozdíl ukazatelů bude vysoký. Vztah pro pohotovou likviditu 

[2, s.163]: 

 

pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby)/krátkodobé závazky  (6-3) 

 

Okamţitá likvidita vyjadřuje okamţitou schopnost dostát svým závazkům. Při stanovení 

ukazatele je uvaţován pouze finanční majetek, který je zastoupen hotovostí, penězi na 

bankovních účtech a také krátkodobými obchodovatelnými cennými papíry. Ideální 

rozmezí je 0,2 – 0,9. Vztah pro okamţitou likviditu [2, s.163]: 

 

okamžitá likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky  (6-4) 

 

6.2.2 Ukazatel aktivity 

Na základě ukazatelů aktivity je moţné posuzovat, jakým způsobem podnik hospodaří 

se svým oběţným majetkem a krátkodobými závazky, a jak ho vyuţívá. Aktivita vyja-

dřuje zda nemá podnik příliš vysoké nebo nízké hodnoty jednotlivých sloţek majetku    

a to:  

 počtem obratů tzv. obratovosti  

 dobou obratu 

 

Obratovost vypovídá o tom, kolikrát se majetek obrátí za dané časové období neboli 

kolikrát převyšují roční tržby hodnotu položky, jejíž obratovost počítáme [2, s.164]. Ob-

vykle je ve společnosti zaznamenáván zisk se zvyšujícím se počtem obrátek, jelikoţ 
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dochází ke zkrácení doby vázanosti majetku v podniku. Průměrná doba trvání jedné 

obrátky majetku je vyjádřena pomocí ukazatele doby obratu. Aby došlo ke zvýšení po-

čtu obrátek, je nutné zkrátit ukazatel na minimum. 

 

Ukazatel obratu aktiv vypovídá o počtu obratů celkových aktiv za období jednoho roku. 

Minimální úrovní pro tento ukazatel, které by mělo být dosaţeno, je hodnota 1 [2, 

s.165]: 

 

obrat aktiv = tržby/aktiva  (6-5) 

 

Obrat zásob je ukazatel udávající kolikrát jsou schopny zásoby přeměnit svoji podobu 

v ostatní formy oběţných aktiv během jednoho roku. Jedná se o fáze přeměny  aţ do 

samotného prodeje hotových výrobků a opětovného nákupu zásob. [2, s.165] 

 

obrat zásob = tržby/zásoby  (6-6) 

 

Obrat pohledávek vyjadřuje, kolikrát za období dojde k přeměně pohledávek ve finanční 

prostředky [2, s.166]. 

 

obrat pohledávek = tržby/pohledávky  (6-7) 

 

Ukazatel obratu krátkodobých závazků stanoví počet opakování vzniku závazků během 

daného období [2, s.166]. 

  

obrat krátkodobých závazků = tržby/krátkodobé závazky  (6-8) 

 

Doba obratu aktiv vyjadřuje mnoţství dnů, po které jsou vázána celková aktiva podniku 

neţ jsou spotřebovány. [23] 

 

doba obratu aktiv = aktiva/(tržby/360)  (6-9) 
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Doba obratu zásob udává průměrnou dobu, za jakou jsou odběratelům prodány zásoby 

vlastní výroby nebo materiál a suroviny daný do spotřeby. [2, s.165] 

 

doba obratu zásob = zásoby/(tržby/360)  (6-10) 

 

Doba obratu pohledávek jinak zvaná doba splatnosti vyjadřuje, jak dlouho je podnik 

nucen čekat a poskytovat obchodní úvěr odběratelům. To do doby, neţ jsou mu uhraze-

ny peněţní prostředky za poskytnuté sluţby a prodané výrobky. Na základě tohoto uka-

zatele je zjistitelné, jakým způsobem je dodrţována předem stanovená doba splatnosti. 

V případě, ţe je reálná doba delší, je nutností stanovit řádná opatření. [2, s.165] 

 

doba splatnosti pohledávek = pohledávky/(tržby/360)       (6-11) 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků neboli doba odkladu plateb vypovídá o tom, za 

jaký čas podnik splatí závazky svým dodavatelům od data vystavení faktury. [2, s.165] 

 

doba splatnosti krátkodobých závazků = krátkodobé závazky/(tržby/360)         (6-12) 

 

6.2.3 Ukazatel rentability 

Ukazatel rentability vyjadřuje schopnost podniku tvořit zisk na základě vloţených pro-

středků. Za prostředky jsou povaţovány aktiva, vlastní nebo cizí kapitál, závazky a jiné 

zdroje v peněţním vyjádření. Rentabilita je vyuţívána v případě, kdy jsou výnosy vyšší 

jako náklady, tedy dochází k tvorbě zisku. V opačném případě je podnik nerentabilní. 

Vyjádření zisku můţe mít různé podoby: 

 

EBITDA = zisk před úroky, odpisy a zdaněním (ZOUD) 

EBIT = zisk před úroky a zdaněním (ZUD) 

EBT = zisk před zdaněním (ZD) 

EAT = zisk po zdanění (Z) 

NOPAT = provozní zisk po zdanění + úroky  

EAC = zisk pro akcionáře 
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Pro zjištění míry rentability investovaného kapitálu slouţí Du Pontův koncept měření, 

který je vyjádřen následujícím vztahem [10, s.165]: 

 

   Ve - Vi 

                               ROI =                                (6-13) 

       Vi 

 

Ve – hodnota ekonomických přínosů plynoucích z investice 

Vi – hodnota investovaného kapitálu 

 

Druhým ukazatelem rentability, který bude pro účely analýzy vyuţit, je ukazatel vyja-

dřující míru zhodnocení vloţeného vlastního kapitálu do podnikání. Následně je moţné 

poměřit výnosnost celkově vloţeného kapitálu s kapitálem vlastním. Výstupní hodnoty 

jsou stanoveny na základě vztahu [10, s.166]: 

 

ROE = Z/vlastní kapitál (6-14) 

 

Dalším ukazatelem je ukazatel rentability trţeb, který v podstatě vyjadřuje výši zisku na 

trţbách, na základě vztahu [11, s.55]: 

 

ROS = Z/tržby  (6-15) 

 

6.2.4 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

Pro neustálý přehled o finanční stabilitě a zadluţenosti podniku jsou vyuţívány čtyři 

stěţejní ukazatele.  

 

Celková zadluţenost podniku je vyjádřena na základě mnoţství čerpaných cizích zdrojů 

financování a celkového objemu aktiv, které zahrnují dlouhodobá a oběţná aktiva. [10, 

s.168] 

 

                                                      cizí zdroje 

         celková zadluženost =                                        (6-16) 

                                                    aktiva celkem                                             
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V případě podnikání je pro podnik nejprve nutné mít vlastní kapitál, avšak z něj není 

moţné dostatečně financovat chod podniku. Pro zjištění zadluţenosti vlastního kapitálu 

je vyuţito podílu cizích zdrojů a vlastního kapitálu, aby bylo moţno vyjádřit, kolikrát 

dluh převyšuje jeho hodnotu. [10, s.168] 

 

                                                                   cizí zdroje 

         zadluženost vlastního kapitálu =                                              (6-17) 

                                                                 vlastní kapitál                                           

 

Finanční páka spočívá ve vyuţití co nejmenšího objemu vlastních zdrojů k financování 

aktiv podniku. Tahle strategie je riziková a můţe tedy vést jak k vysokým ziskům, tak 

ztrátám. [10, s.168] 

 

                                                      aktiva celkem 

                 finanční páka =                                           (6-18) 

                                                      vlastní kapitál                                        

 

Na základě podílu zisku bez odečtených úroků a daní a nákladových úroků zjistíme 

schopnost podniku splácet úroky. [10, s.169] 

 

                                         zisk před úroky a zdaněním 

         úrokové krytí =                                                           (6-19) 

                                               nákladové úroky 
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6.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Převáţně k analýze a řízení likvidy jsou vyuţívány rozdílové ukazatele neboli tzv. fi-

nanční fondy. Tyhle fondy jsou vyjádřené rozdílem sumy daných poloţek oběţných 

aktiv a sumy daných poloţek krátkodobých pasiv neboli čistého fondu. [8] 

 

Finanční analýza vyuţívá tří rozdílových ukazatelů, kterými jsou čistý pracovní kapitál, 

čisté pohotové prostředky či čistý peněţně-pohledávkový finanční fond. Pro účely práce 

je pracováno s čistým pracovním kapitálem.  

 

6.3.1 Čistý pracovaní kapitál 

Tento ukazatel je vyjádřen jako rozdíl oběţných aktiv a krátkodobých závazků. Je nej-

častěji vyuţívaným rozdílovým ukazatelem.  

 

ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky     (6-19) 

 

nebo podrobněji [2, s.172]: 

 

ČPK = zásoby + pohledávky + peníze – krátkodobé závazky (6-20) 

 

Závazky se splatností 3 měsíce aţ jeden rok jsou povaţovány za krátkodobé, aby nebyly 

do finančního fondu zahrnovány ty peněţní prostředky, které je plánováno v blízké do-

bě vyuţít na úhradu závazků.  

 

Na ukazatel čistého pracovního kapitálu lze pohlíţet ze dvou úhlů. Ze strany finančního 

manaţera, který uvaţuje oběţný majetek jako maximálně vyuţitý k bezproblémovému 

chodu podniku, financován z dlouhodobých zdrojů. Naopak z pohledu vlastníka podni-

ku je čistý pracovní kapitál řazen rovnou do dlouhodobých zdrojů. Na základě poţadav-

ků k opatrnosti, je poţadováno, aby byl stav oběţných aktiv niţší jako stav dlouhodobé-

ho kapitálu.  
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Dále vypovídá o solventnosti podniku. Ten je povaţován za likvidní v případě, ţe stav 

krátkodobých závazků nepřevyšuje stav krátkodobých aktiv. V opačné situaci je vyuţito 

ke krytí nečekaných událostí finanční rezervy. Tu představuje čistý pracovní kapitál  

a nedojde k narušení plynulého chodu podniku. Výše finanční rezervy se odvíjí od uka-

zatele obratovosti krátkodobých aktiv. [8] 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE 

 

7. Charakteristika společnosti OHL ŽS, a.s. 

7.1 Vznik a vývoj 

 

OHL ŢS, a.s. je akciová společnost s více jako 60ti-letou tradicí. Za účelem vykonávání 

práce pro Československé státní dráhy vznikl v roce 1952 státní podnik Ţelezniční sta-

vitelství Brno. Následovalo začlenění podniku do výrobně-hospodářské jednotky  ‘‘Ţe-

lezničné stavebnictvo‘‘ se sídlem v Bratislavě, a to v roce 1971. Další vývoj podniku 

nastal v roce 1992, kdy byl k 1.4. transformován na akciovou společnost. V tomto roce 

společnost zaznamenala 4200 vlastníků. 

 

Změnou názvu společnosti ze ŢS Brno, a.s. na OHL ŢS, a.s. v roce 2006, byla potvrze-

na úzká spolupráce s velkou španělskou stavební skupinou OHL, která je  majoritním 

vlastníkem společnosti 97,71% akcií a to ve větší části prostřednictvím české stavební 

společnosti ŢPSV. V současné době má podnik cca 533 vlastníků. Je pátou největší sta-

vební společností v ČR a působí nejen u nás, ale i v zahraničí, např. v Bulharsku, Chor-

vatsku, Srbsku, Polsku, atd. [18] 

 

7.2 Předmět podnikání a zaměření společnosti 

 

Společnost se zaměřuje na komplexní realizaci nejrůznějších stavebních děl, jejich mo-

dernizaci, rekonstrukci a údržbu dle potřeb a přání zákazníků v oborech: 

 Pozemní stavitelství 

 Vodohospodářské stavby 

 Podzemní stavitelství 

 Silniční a železniční stavitelství 

 Inženýrské stavby a sanace 

 Technologie a zařízení 

 Mechanizace a doprava 

 Distribuce a obchod s elektřinou [19] 
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7.3 Organizační struktura 

 

 

 

Obr.7.1: Organizační struktura podniku OHL ŢS, a.s.; zdroj: [20] 
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7.4 Rozdělení činností 

 

Trţby společnosti OHL ŢS, a.s. jsou tvořeny především ve veřejném sektoru, a to jak 

v České republice, tak i v zahraničí. Jsou realizované ve čtyřech základních oborech 

stavebnictví, mezi které řadíme dráţní stavby, inţenýrské stavby a silnice, pozemní 

stavby a nestavební produkce.  

 

 

Obr. 7.2: Graf – Oborová struktura trţeb 2010; zdroj: [17]; tvorba: vlastní 

 

V roce 2010 bylo zastoupení trţeb z téměř poloviny dráţními stavbami, a to v hodnotě 

4 396 157 tis. Kč. Další nadpoloviční většinu tvořily dohromady pozemní stavby a in-

ţenýrské stavby a silnice. Hodnoty nestavební produkce jsou téměř zanedbatelné.  

 

 

Obr. 7.3: Graf – Oborová struktura trţeb 2011; zdroj: [17]; tvorba: vlastní 
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V roce 2011 pokleslo zastoupení na trţbách v oblasti dráţních staveb, a to na základě 

nárůstu trţeb na pozemních stavbách o více jak o 5% a také v oblasti inţenýrských sta-

veb a silnic o 4% v celkovém zastoupení.  

 

 

Obr. 7.4: Graf - Oborová struktura trţeb 2012; zdroj: [17]; tvorba: vlastní 

 

Ke konci roku 2012 nepociťujeme podstatné změny v oblasti inţenýrských staveb a 

silnic, a také v nestavební produkci. Mezi obory pozemní stavby a dráţní stavby došlo 

k přelití objemu získaných peněţních prostředků a pozemní stavby tvoří 3 703 801 tis. 

Kč trţeb. Nárůst je zaznamenán zejména na základě vysokých trţeb z realizace čtyř 

elektráren v zahraničí, konkrétně v Bulharsku. 

 

 

Obr. 7.5: Graf - Oborová struktura trţeb 2013; zdroj: [17]; tvorba: vlastní 
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Inţenýrské stavby a silnice se jiţ od počátku sledovaného období udrţují v hodnotách 

33-34% zastoupení na trţbách. V roce 2013 je jejich finanční podíl nejvyšší a ve fi-

nančním vyjádření činí 2 776 199 tis. Kč, avšak oproti předchozímu roku je niţší o více 

jako 222 000 tis. Kč. 

 

 

Obr. 7.6: Graf - Oborová struktura trţeb 2014; zdroj: [17]; tvorba: vlastní 

 

Celkové trţby společnosti OHL ŢS, a.s. v tomto roce narostly o více jako čtvrtinu před-

chozího roku. Téměř polovinu trţeb tvoří dráţní stavby a to v hodnotě 4 824 685 tis. 

Kč, kdy této oblasti významně přispěla výstavba trati na jiho česku, rekonstrukce ţelez-

niční stanice v Olomouci a také práce na ţelezničních tratích v Polsku. Nestavební pro-

dukce se jiţ od roku 2013 drţí na hodnotě 4,5%. 

 

 

Obr. 7.7: Graf - Oborová struktura trţeb 2015; zdroj: [17]; tvorba: vlastní 
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7.5 Významné stavby 

Ukázka významných staveb společnosti OHL ŢS, a.s. v rámci České Republiky. 

 

 

 

Obr. 7.8: Národní technická knihovna,  

Praha [22] 

Dokončeno: 2008  

 

 

 

 

Obr. 7.9: Univerzitní kampus Brno,  

Bohunice, stavba AVVA – Modrá etapa 

[22] 

Dokončeno: 2007 

 

 

 

Obr. 7.10: Silnice I/42 Brno, VMO,  

MÚK Hlinky [22] 

Dokončeno: 2007 

 

 

 

 

Obr. 7.11: Optimalizace traťového úseku  

Krasíkov – Česká Třebová [22] 

Dokončeno: 2005 
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8. Posouzení ekonomické situace společnosti v čase 

 

Kapitola posouzení ekonomické situace společnosti je zaměřena na vývoj podniku 

v letech 2010-2015, a to na základě zanalyzování poloţek finančních výkazů poskytnu-

tých podnikem OHL ŢS, a.s. Pro zpracování analýzy a stanovení vybraných ukazatelů 

je vyuţito dat nekonsolidovaných účetních výkazů. 

 

První část kapitoly bude zaměřena na analýzy za pomocí absolutních ukazatelů, které 

poskytnou všeobecný přehled o majetku podniku a zdrojích jeho krytí. Konkrétně o jeho 

vývoji v čase a také jeho struktuře v jednotlivých letech. V druhé části budou stanoveny  

jednotlivé ukazatele, kterými jsou likvidita, aktivita, rentabilita a finanční stabilita spo-

lečně se zadluţeností podniku. Na základě těchto poměrových ukazatelů nastane moţ-

nost srovnání s trhem a konkurencí. V poslední podkapitole Analýza rozdílových ukaza-

telů dojde ke stanovení čistého pracovního kapitálu. 

 

Skutečné hodnoty jednotlivých výkazů v letech 2010-2015, se kterými je pracováno, 

jsou uvedeny v následujících tabulkách. Výstupy jednotlivých let jsou sloučeny do pře-

hledů, struktura výkazů je ponechána v podobě dané společností OHL ŢS, a.s. 

 

 

Tab. 8.1: Výkaz zisku a ztráty OHL ŢS, a.s. 2010-2015; zdroj: [17]; tvorba: vlastní 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

10 269 121 8 994 664 8 845 874 8 277 095 10 469 661 12 485 672

-16 206 1 011 11 402 12 041 -28 440 6 867

-8 136 851 -6 910 408 -7 074 501 -6 808 344 -9 244 243 -11 258 075

-437 337 -358 183 -315 049 -248 098 -284 178 -340 282

-1 169 295 -1 128 796 -1 006 958 -902 813 -919 507 -1 068 617

Odpisy majetku -170 950 -163 596 -168 868 -148 380 -133 376 -130 239

Ostatní provozní výnosy 106 745 198 480 93 065 43 620 60 681 108 666

Ostatní provozní náklady -129 291 -152 666 -153 547 -132 871 -183 471 -417 165

Změna opravných položek a rezerv v provozní oblasti 14 111 -41 672 -34 962 -80 527 -156 403 -23 704

ZISK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 330 047 438 834 196 456 11 723 -419 276 -636 877

-22 371 9 745 -6 563 89 873 17 505 -21 608

8 275 7 160 6 538 5 653 143 778 24 585

-53 416 -60 345 -37 476 -46 673 -42 086 -38 653

-13 646 -26 356 -41 731 -7 785 1 172 -7 743

248 889 369 038 117 224 52 791 -298 907 -680 296

Daň z příjmu -57 839 -92 205 -38 354 -18 784 29 847 94 989

ZISK ZA BĚŽNÉ OBDOBÍ 191 050 276 833 78 870 34 007 -269 060 -585 307

Ostatní úplný výsledek

   Efektivní část zajištění peněžních toků 8 870 -7 305 6 532 -10 779 -41 967 12 136

   Odložená daň -1 686 1 388 -1 241 2 048 7 974 -2 306

   Ostatní úplný výsledek po zdranění - mezisoučet 7 184 -5 917 5 291 -8 731 -33 993 9 830

ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ CELKEM 198 234 270 916 84 161 25 276 -303 053 -575 477

Počet akcií (ks) 486 463 486 463 486 463 486 463 486 463 486 463

ZISK NA AKCII (Kč) 393 569 162 70 -553 -1 203

Finanční náklady

Změna opravných položek a rezerv ve finanční oblasti

ZISK PŘED ZDANĚNÍM

Ostatní služby

Osobní náklady

Kurzové rozdíly

Finanční výnosy

Náklady stavební výroby

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
tis. Kč

Tržby

Změna stavu zásob
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Tab. 8.2: Rozvaha OHL ŢS, a.s. 2010-2015; zdroj: [17]; tvorba: vlastní 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

6 731 537 6 783 380 6 740 228 7 241 948 8 562 367 7 227 430

2 383 647 2 469 013 2 087 883 1 711 430 1 815 647 1 848 487

96 640 176 940 162 211 158 504 140 760 139 872

976 218 884 386 787 161 713 976 692 185 610 071

359 114 334 296 312 158 307 905 291 518 257 544

119 928 152 949 151 480 146 271 336 273 376 154

409 600 40 742 40 008 40 008 15 011 15 011

Ostatní finanční majetek 33 547 31 825 24 560 24 560 24 560 24 560

Pohledávky z obchodního styku a ostatní aktiva 364 801 847 875 610 305 320 206 299 911 298 147

Odložené daňové pohledávky 23 799 0 0 0 15 429 127 128

4 347 890 4 314 367 4 652 345 5 530 518 6 746 720 5 378 943

68 304 61 434 91 265 90 197 111 956 50 726

268 957 506 856 597 928 736 776 1 330 611 1 170 890

3 468 349 3 075 064 2 829 684 4 028 086 4 435 243 1 961 808

531 915 660 857 1 130 522 672 053 866 293 2 192 011

10 365 10 156 2 946 3 406 2 617 3 508

10 269 121 8 994 664 8 845 874 8 277 095 10 469 661 12 485 672

6 731 537 6 783 380 6 740 228 7 241 948 8 562 367 7 227 430

2 047 876 2 261 390 2 276 474 2 283 198 1 972 129 1 396 964

Základní kapitál 486 463 486 463 486 463 486 463 486 463 486 463

97 293 97 293 97 293 97 293 0 0

50 -5 867 -576 -9 307 -43 300 -33 470

1 464 070 1 683 501 1 693 294 1 708 749 1 528 966 943 971

1 044 324 763 243 807 752 558 488 696 524 647 036

450 000 50 000 0 0 0 0

Dlouhodové rezervy 102 896 125 518 163 131 156 076 148 103 174 350

Odložené daňové závazky 0 12 203 23 079 50 320 0 0

368 603 494 610 586 152 333 694 524 942 439 470

122 825 80 192 35 390 18 398 23 479 33 216

3 639 337 3 758 747 3 656 002 4 400 262 5 893 714 5 183 430

Závazky z obchodního styku 3 003 024 2 779 000 2 811 893 3 408 114 4 820 665 4 441 022

175 308 163 382 191 586 104 240 138 239 307 288

307 175 329 880 211 480 270 900 128 988 284 648

50 000 400 000 350 000 475 574 522 900 0

42 680 12 051 25 433 9 947 21 774 25 505

49 278 51 574 46 821 25 566 17 552 12 449

11 872 22 860 18 789 105 921 72 763 112 518

Pozemky, budovy a zařízení

Investice do nemovisti

Podíly v ovládaných podnicích

Podíly v přidružených podnicích

Dlouhodobé závazky

Daňové závazky

Závazky z titulu finančních leasingů

Krátkodobé rezervy

tis. Kč

TRŽBY

AKTIVA CELKEM

krátkodobá aktiva

Zásoby 

Obchodní a jiné pohledávky a ostatní aktiva

Stavební smlouvy

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

PASIVA CELKEM

Krátkodobé závazky

Stavební smlouvy

Ostatní závazky

Bankovní úvěry a kontokorenty

Fond z přecenění zajišťovacích derivátů

ROZVAHA

Ostatní dlouhodobé závazky

Závazky z titulu finančních leasingů

Vlastní kapitál

Zákonný rezervní fond a ostatní fondy

Nerozdělený zisk

Dlouhodobé bankovní úvěry

Aktiva určená k prodeji

dlouhodobá aktiva

Nehmotný majetek
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8.1 Analýza absolutních ukazatelů 

 

Dále bude provedena vertikální a horizontální analýza na základě zmíněných účetních 

výkazů.  

 

 

Obr. 8.1: Graf – Struktura majetku a zdrojů na základě rozvahy v %; zdroj: [17]; tvorba: vlastní 

 

8.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýzou bude vyjádřen postupný vývoj majetku společnosti OHL ŢS, a.s., 

u kterého budou zaznamenány změny stavů jednotlivých poloţek v čase.   

 

8.1.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

V případě analýzy rozvahy budou vyjádřeny změny ve vývoji stavu majetku finančními 

i procentuálními hodnotami, pomocí vztahu (6-1). 

 

Na následujícím grafu, vystihující vývoj aktivní strany majetku, je viditelný neustálý 

nárůst oběţných aktiv oproti předchozím rokům, který se pohybuje v rozmezí 7 – 22%. 

V posledním roce, v roce 2015, dochází k jeho sníţení o více neţ 20%. Velmi význam-

ný vliv na tento zaznamenaný pokles má sníţení hodnoty pohledávek o téměř 2 500 000 

tisíc Kč oproti předchozímu roku. Tento pokles v rámci oběţných aktiv navýšila vzrůs-
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tající hodnota peněţních prostředků a jejich ekvivalentů, které se zvýšily o více neţ 

1 000 000 tisíc Kč. Coţ také nevykompenzovalo celkové ztráty u pohledávek.  

 

V oblasti dlouhodobého majetku nedochází ke stěţejním změnám. Pouze v letech 2012 

a 2013 je zaznamenán pokles, který můţe být spojován s poklesem HDP a vývoje sta-

vební výroby v ČR. Avšak v následujících letech jsou na základě horizontální analýzy 

pozorovány kladné hodnoty vývoje. 

 

 

Obr. 8.2: Graf – Horizontální analýza aktiv OHL ŢS, a.s. (v tis. Kč); zdroj: [17]; tvorba: vlastní 

 

Na straně pasiv u vlastního kapitálu jsou v letech 2010-2013 viditelné téměř srovnatelné 

hodnoty. Mírný pokles nastal v následujících letech.  

 

Výše dlouhodobých závazků  mírně poklesla a rozdíly jsou minimální. Oproti poklesu 

vlastních zdrojů v posledních letech jsou výše dlouhodobých závazků téměř neměnné. 

Avšak v oblasti krátkodobých závazků je viditelný velký nárůst, a to zejména na přelo-

mu let 2012/2013 a 2013/2014, kdy bylo zvýšení o téměř 33%.  Tuto poloţku rozvahy 

ovlivňují zejména krátkodobé závazky, jejichţ navýšení je téměř o 1 500 000 tisíc Kč. 

Vztahuje se hlavně k oblasti závazků z obchodního styku. V posledním roce je opět 

zaznamenán mírný pokles jako v podstatě u všech poloţek majetku. 
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Obr. 8.3: Graf – Horizontální analýza pasiv OHL ŢS, a.s. (v tis. Kč); zdroj: [17]; tvorba: vlastní 

 

 

8.1.1.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Na trţbách společnosti OHL ŢS, a.s. je znát pokles stavební výroby v rámci ČR v letech 

2010-2013. Na základě dat Českého statistického úřadu týkajících se nárůstu stavební 

výroby, zároveň došlo i k výraznému nárůstu trţeb. Zvýšení bylo v přepočtu o více jak 

o 2 000 000 tisíc Kč v těchto letech. 

 

 

Obr. 8.4: Graf – Trţby OHL ŢS, a.s. (v tis. Kč); zdroj: [17]; tvorba: vlastní 
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8.1.2 Vertikální analýza 

Z vertikální analýzy finančních výkazů vyplývají informace o struktuře majetku podni-

ku. Zobrazí poloţky, které nejvíce ovlivňují celkové sloţky majetku a v rámci výkazu 

zisku a ztráty výkony podniku.  

 

8.1.2.1 Vertikální analýza rozvahy 

Struktura majetku stavebního podniku OHL ŢS, a.s. se v letech 2010-2012 téměř nemě-

ní. V případě aktiv je vyšší zastoupení krátkodobých aktiv, coţ je typické pro stavební 

podnik, a to ve výši 65-69%. V následujících třech letech mírně narostl podíl krátkodo-

bých aktiv, přibliţně o 10%. Z další tabulky vyplývá, ţe největší část oběţných aktiv je 

soustředěna do pohledávek a ostatních aktiv. Aţ v roce 2015 bylo nadpoloviční zastou-

pení v peněţních prostředcích a peněţních ekvivalentech, coţ vypovídá o přeměně po-

hledávek na finanční prostředky. 

 

Z přehledu pasiv majetku podniku vyplývá, ţe společností vyuţívané zdroje jsou jen     

z jedné třetiny vlastní. V posledních dvou letech se vlastní zdroje neustále sniţují, na 

hodnoty kolem 20%. Vysoký podíl v cizích zdrojích tvoří převáţně krátkodobé závaz-

ky, které jsou pro podnik zejména nesplacenými závazky vůči dodavatelům materiálu. 

V druhé polovině období jsou krátkodobé závazky v zastoupení téměř 90% celkových 

cizích zdrojů. 

 

  

Tab. 8.3: Vertikální analýza rozvahy OHL ŢS, a.s. 2010-2015; zdroj: [17]; tvorba: vlastní 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

AKTIVA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dlouhodobá aktiva 35% 36% 31% 24% 21% 26%

Krátkodobá aktiva 65% 64% 69% 76% 79% 74%

Obchodní a jiné pohledávky a ostatní aktiva 80% 71% 61% 73% 66% 36%

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 12% 15% 24% 12% 13% 41%

PASIVA 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Vlastní zdroje 30% 33% 34% 32% 23% 19%

Cizí zdroje 70% 67% 66% 68% 77% 81%

Krátkodobé závazky 78% 83% 82% 89% 89% 89%

Dlouhodobé závazky 22% 17% 18% 11% 11% 11%

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA NA ZÁKLADĚ ROZVAHY 2010-2015
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8.1.2.2 Vertikální analýza zisku a ztráty 

Vertikální analýza na základě výkazu zisku a ztráty udává pohled na vývoj podniku 

v oblasti výnosů neboli trţeb a nákladů, z čehoţ pak vyplývá celkový zisk podniku. 

Z následující tabulky je viditelné, ţe se firma v posledních letech nenachází v nejlepší 

pozici. 

 

Tab. 8.4: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty OHL ŢS, a.s. 2010-2015; zdroj: [17]; tvorba: vlastní 

 

U analýzy je povaţována za sto procent poloţka trţby, ze které je na základě hodnoty 

jednoho procenta vyjádřen podíl jednotlivých nákladů. Finanční náklady jsou v celém 

hodnoceném období téměř zanedbatelné, jelikoţ jejich hodnota dosahuje maximálně 

1%. Naopak poloţka provozních nákladů je zastoupena vysokými hodnotami, v druhé 

polovině období aţ neúnosnými. Hodnoty finančních nákladů rok od roku vzrůstají.  

 

V roce 2014 a 2015 dokonce přesáhly 100% výše trţeb, coţ značí váţnou ekonomickou 

situaci podniku. Jeho náklady jsou vyšší neţ trţby, coţ představuje ztrátu. Poloţka zisku 

ve výkazu zisku a ztráty z počátečních 2% v roce 2010 lineárně klesá, aţ se dostává do 

záporných hodnot. V roce 2015 jsou zaznamenány ztráty ve výši 5% z celkových trţeb 

podniku. V peněţním vyjádření se jedná o celých 575 477 tisíc Kč. 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tržby 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Provozní náklady 96% 95% 97% 98% 102% 105%

Finanční náklady 1% 1% 0% 1% 0% 0%

Zisk za běžné období 2% 3% 1% 0% -3% -5%

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA NA ZÁKLADĚ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 2010-2015
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8.2 Analýza poměrovými ukazateli 

 

V této kapitole je zpracována analýza, zejména na základě oběţného majetku, poměro-

vými ukazateli. Jsou vyjádřeny ukazatele likvidity, aktivity, rentability a zadluţenosti. 

 

8.2.1 Ukazatel likvidity  

Hodnocení schopnosti podniku přeměnit svůj majetek na finanční prostředky je moţné 

na základě tří ukazatelů. Likvidita je ukazatel, který pracuje s oběţnými aktivy podniku, 

které tvoří zejména obchodní a jiné pohledávky a ostatní aktiva, peněţní prostředky       

a peněţní ekvivalenty a v nemalé části i stavební smlouvy. Tyhle poloţky jsou stavěny 

do poměru ke krátkodobým závazkům, které jsou zastoupeny z největší části závazky         

z obchodního styku, stavebními smlouvami a ostatními závazky. 

 

Výše hodnot jsou stanoveny na základě vztahů 6-2, 6-3 a 6-4 a jejich ideální rozmezí je 

uvedeno v kap. 6.2.1 Ukazatel likvidity. 

 

 

Tab. 8.5: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2010-2015; zdroj a tvorba: vlastní 

  

U běţné i pohotové likvidity je z tabulky viditelný kolísavý vývoj ukazatele. Hodnoty 

jsou téměř porovnatelné z hlediska výše i vývoje, vzhledem k minimálnímu objemu 

zásob v oběţném majetku a jejich stálému poměrovému zastoupení.  Z pohledu společ-

nosti OHL ŢS, a.s. by nemuselo být optimisticky pohlíţeno na likviditu pohotovou, 

jelikoţ podnik má v zásobách vloţeno jen malé mnoţství peněţních prostředků. Avšak 

její ukazatele jsou v ideálním rozmezí. 

 

Hodnoty běţné likvidity se nacházejí v horších hodnotách, neţ by dle literatury měly 

splňovat. U tohoto ukazatele dochází k neustálému kolísání v rozmezí 1,04-1,27, a dle 

literatury jde o hodnoty příliš nízké. Firma by tedy mohla mít v budoucnosti problém 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Běžná likvidita 1,19 1,15 1,27 1,26 1,14 1,04

Pohotová likvidita 1,18 1,13 1,25 1,24 1,13 1,03

Okamžitá likvidita 0,15 0,18 0,31 0,15 0,15 0,42

Likvidita
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s úhradou závazků dodavatelům. Sniţování hodnoty ukazatele v letech 2014 a 2015 má 

za následek i nárůst krátkodobých závazků. Zároveň dochází ke sníţení oběţného ma-

jetku, zejména v roce 2015. Vzhledem ke způsobu vedení stavu zásob (typickém pro 

druh činnosti) nemůţe společnost spoléhat na moţnost okamţité přeměny zásob 

v peněţní prostředky. To v případě finančních problémů, z důvodů jejich 1-2% zastou-

pení v oběţných aktivech.  

 

Ukazatel okamţité likvidity se pohybuje v průměrné výši 0,23, coţ je přijatelná hodno-

ta, spadající do daného rozmezí literaturou. Lze tedy uvést, ţe v průměru bylo moţné 

okamţitě uhradit 23% krátkodobých závazků peněţními prostředky. Avšak v případě 

ročního vývoje je ukazatel z větší části období pod úrovní minima. Z hodnot tedy vy-

plývá, ţe byla společnost opravdu likvidní v rámci okamţité likvidity jen v letech 2012, 

kdy dosahovala 0,31 a v roce 2015 s hodnotou 0,42.  

 

8.2.2 Ukazatel aktivity 

Na základě stanovených hodnot aktivity majetku bude nastíněna situace podniku 

v rámci hospodaření s oběţným majetkem a jeho vedením. Dále znázorníme jeho vývoj 

v čase, který je přehledně uveden v následujících tabulkách. Na jednotlivých hodnotách 

je moţno pozorovat mírné kolísání, coţ je přirozené vzhledem k neustále se měnícím 

trţbám, majetku, ekonomické situaci na trhu, aj. K analýze bude vyuţito celkových ak-

tiv, z oběţného majetku jsou to zásoby a pohledávky, které mají velice vysoké zastou-

pení. K porovnání hospodaření podniku bude vyuţito i krátkodobých závazků. 

 

Pro obrat aktiv je na základě literatury stanovena nejniţší hodnotu ukazatele 1, coţ je 

splněno se značnou rezervou i přes zaznamenaný pokles v letech 2011-2013. Nejniţší 

hodnota ukazatele je zaznamenána v roce 2013, kdy dosáhla 1,14. Tento pokles je při-

suzován sníţenému objemu trţeb a současně nárůstu celkových aktiv. Postupně hodnota 

pomalu vzrůstá, aţ se v roce 2015 dostává na 1,73, coţ vyjadřuje, jaká část trţby připa-

dá na peněţní jednotku celkových aktiv. Tento vysoký nárůst o více jak o 0,5 je přisu-

zován náhlému zvýšení trţeb a poklesu aktiv, z důvodů výrazného sníţení pohledávek. 

Při stanovení ukazatele obratu zásob jsou zaznamenány vysoké rozdíly v jednotlivých 

letech. Ve třetím roce je viditelné náhlé sníţení hodnoty, které je přisuzováno zvýšení 
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zásob o jednu třetinu oproti předchozímu roku. Ukazatel se drţí na téměř stejné úrovni 

po dobu tří let a v roce 2015 dochází k prudkému zvýšení hodnot, které se odvíjí od 

vysokého nárůstu trţeb a sníţení zásob na polovinu oproti předchozímu roku. Vzhledem 

ke kolísání je stanovena průměrná hodnota a lze říci, ţe společnost OHL ŢS, a.s. je 

schopna své zásoby proměnit na trţby 138 krát za období jednoho roku. 

 

Obrat pohledávek se v letech 2010-2013 vyvíjí pozitivně a to aţ na hodnotu 3,13. 

V následujícím období došlo k poklesu, který je přisuzován zejména situaci na trhu       

v oblasti stavebnictví. Od tohoto propadu nastává opět fáze růstu, kdy se v roce 2015 

společnost dostává aţ na hodnotu 6,36, coţ vypovídá o tom, kolikrát je schopna své 

pohledávky přeměnit na finanční prostředky. Nebo také kolikrát je schopna vyrovnat 

pohledávky za odběrateli. Průměrně 3,3 krát za období jednoho roku. 

 

Ukazatel obratu krátkodobých závazků se téměř neliší, jen v letech 2012 a 2013 došlo 

k mírnému sníţení. V průměru tedy společnosti vznikají závazky 2,28 krát za rok. 

 

 

Tab. 8.6: Obratovost aktiv a krátkodobých závazků; zdroj a tvorba: vlastní 

 

Doba obratu celkových aktiv podniku měla v počátku období tendenci růstu, kdy nej-

vyšších hodnot dosahovala v letech 2011 a 2012, avšak od roku 2014 dochází 

k postupnému sniţování. Z těchto ukazatelů vyplývá, ţe v roce 2015 jsou aktiva vázána 

v podniku jen po dobu 208 dní, neţ dojde k jejich spotřebě. Sniţující tendence vypovídá 

o větší aktivitě podniku. 

 

Ukazatele doby obratu zásob jsou udrţovány na velmi nízkých úrovních. V letech 2012-

2014 je zaznamenán mírný nárůst, avšak hodnoty nepřesahují výši 3,92, která byla 

v roce 2013 tou nejvyšší. V průměru se ukazatel pohybuje ve výši 2,97, z čehoţ je          

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Obrat aktiv 1,53 1,33 1,31 1,14 1,22 1,73

Obrat zásob 150,34 146,41 96,93 91,77 93,52 246,14

Obrat pohledávek 2,96 2,93 3,13 2,05 2,36 6,36

Obrat krátkodobých závazků 2,82 2,39 2,42 1,88 1,78 2,41

Obratovost
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i zřejmé, ţe jsou zásoby řízené metodou just in time. Coţ je typické pro podnik tohoto 

charakteru. 

 

Doba obratu pohledávek je pro společnost velmi důleţitým ukazatelem, jelikoţ udává 

počet dní, za které jsou splaceny pohledávky za odběrateli. Z počátku se tento ukazatel 

udrţoval na niţších hodnotách. V roce 2013 skokově narostl o celých 60 dní. Na výši 

těchto hodnot je nutné reagovat a společnosti se podařilo v následujícím roce sníţit 

splatnost o více neţ 20 dní, avšak hodnoty jsou stále příliš vysoké. V roce 2015 došlo 

k náhlému rapidnímu sníţení na téměř třetinu předchozího roku. 

 

Splatnost krátkodobých závazků je zaznamenána ve vyšších hodnotách neţ doba splat-

nosti pohledávek a má neustálou tendenci růstu. Od roku 2010 do roku 2014 se zvýšila 

o téměř 40%. V posledním roce doba splatnosti závazků, zejména vůči odběratelům, 

klesá na necelých 150 dní. Průměrná hodnota tohoto ukazatele je ve výši necelých 162 

dní. 

  

 

Tab. 8.7: Doba obratu aktiv a krátkodobých závazků; zdroj a tvorba: vlastní 

 

8.2.3 Ukazatel rentability 

O tom, jak je společnost schopna tvořit zisk na základě vloţených prostředků a trţeb, 

vypovídají ukazatele rentability. Pro stanovení ukazatelů je vyuţíván zisk před zdaně-

ním (EBT) neboli základ daně. Důvodem vyuţití EBT je nevyčlenění nákladových úro-

ků z poloţky finanční náklady, v rámci výkazu zisku a ztráty, a také nulová výše vyuţi-

tých dlouhodobých úvěrů v posledních čtyřech analyzovaných letech.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Doba obratu aktiv 235,98 271,50 274,31 314,98 294,42 208,39

Doba obratu zásob 2,39 2,46 3,71 3,92 3,85 1,46

Doba obratu pohledávek 121,59 123,08 115,16 175,20 152,51 56,56

Doba splatnosti KZ 127,58 150,44 148,79 191,38 202,66 149,45

Doba obratu
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Graf 8.5: Rentabilita podniku 2010-2015; zdroj a tvorba: vlastní 

 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu má rok od roku klesající tendenci, 

s mírným vzestupem v roce 2011. První 4 roky analýzy je podnik povaţován za renta-

bilní, i kdyţ jsou kladné hodnoty v rozmezích pouhých 0,73-5,44%. V posledních dvou 

letech klesla rentabilita do záporných čísel, z předposledního hodnoceného roku dokon-

ce o celých 5,92%. 

 

V případě zaměření se na samotný vlastní vloţený kapitál a jeho moţnost zhodnocení, 

nejsou k dispozici pozitivní scénáře. Dochází k rapidnímu poklesu. Ukazatele se pohy-

bují od 16,32% kladné hodnoty, aţ po necelých -49% hodnoty záporné. Ani v případě 

stanovení průměrné hodnoty za celé období není podnik rentabilní, dosahuje více jak    

o -4,5%. Nejlepších výsledků vykazuje v letech 2010 a 2011, kdy se hodnoty blíţily 

k 15-20%.  

 

V případě ukazatele rentability trţeb je vyuţito čistého zisku po zdanění a trţeb samot-

ných. Jak lze vidět na grafickém znázornění výše, všechny hodnoty rentability mají kle-

sající tendenci. V případě tohoto ukazatele není rozmezí poklesu v tak velkém rozpětí,  

je přibliţně od 3% do -3%. Vývoj tohoto ukazatele, z hlediska kolísavosti, je obdobný 

jako u předchozích. Takový postupný pokles je z důvodů sníţení hodnoty čistého zisku 

o statisíce, v posledních dvou letech. Následně došlo k navýšení trţeb. 
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8.2.4 Ukazatel zadluženosti 

Zadluţenost podniku je hodnocena na základě čtyř základních ukazatelů. 

 

Celková zadluţenost je ukazatel stanovený na základě vyuţití cizího kapitálu a aktiv, 

aby bylo zřejmé, jak je vyuţíván cizí kapitál vůči majetku podniku. Výše hodnot 

v období 2010-2015 mírně kolísá, avšak ne příliš. Pohybuje se v rozmezí 0,66-0,81 

s průměrnou hodnotou 0,71. V posledních letech se ukazatel zvyšuje, coţ značí sniţující 

hodnotu vlastního kapitálu, který je sniţován hodnotou hospodářského výsledku, tedy 

zisku společnosti. 

 

Společnost si drţí po dobu prvních čtyř let ideální poměr vlastních zdrojů k cizím. 

V těchto letech se pohybuje v poměru 44/56 nebo dokonce 50/50, kdy jsou z většiny 

cizích zdrojů zastoupeny z více jak o 78% právě krátkodobé závazky, plynoucí 

z předmětu činnosti podniku. Avšak v letech 2014 a 2015 je zaznamenáno navýšení 

vyuţití cizích zdrojů v rozmezí 76-80%. Těchto hodnot je docíleno sníţením výše vlast-

ního kapitálu v oblasti nerozděleného zisku a naopak navýšení závazků z obchodního 

styku v rámci cizích zdrojů. 

 

Vzhledem k ukazateli finanční páky je zřejmé, ţe v posledních letech je mnohem více 

vyuţíváno cizího kapitálu na financování aktiv podniku. Coţ přináší svá rizika, avšak 

vzhledem k poklesu zisku a následně vlastních zdrojů, je nárůst tohoto ukazatele pocho-

pitelný. Jeho nejniţší hodnota je zaznamenána v roce 2012 a to ve výši 2,96, naopak 

nejvyšší hodnota, tedy nejméně příznivá, v roce posledním, tedy 2015 v celkové výši 

5,17. 

 

Ukazatel úrokového krytí nebyl stanoven a uvaţován v analýze, jelikoţ v posledních 

letech nejsou vyuţívány bankovní úvěry. Podnik své dlouhodobé úvěry v roce 2011 

splatil v plné výši.  
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8.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

V rámci analýzy rozdílových ukazatelů  je pro účely finanční analýzy stanoven čistý 

pracovní kapitál.  

 

8.3.1 Čistý pracovní kapitál 

Hodnota čistého pracovního kapitálu je určena na základě vztahu (6-13), kdy jsou poní-

ţena oběţná aktiva o krátkodobé závazky. Výsledné hodnoty jsou graficky znázorněné 

v následujícím grafu. Dále jsou pro lepší přehlednost uvedené jednotlivé finanční hod-

noty tohoto ukazatele v následující tabulce. 

 

 

Obr. 8.6: Graf – Vývoj čistého pracovního kapitálu; zdroj a tvorba: vlastní 

 

Z předchozího grafu je v roce 2011 viditelný pokles ČPK, avšak následně dochází k 

opětovnému plynulému nárůstu. V roce 2013 je moţné pozorovat nejvyšší hodnoty to-

hoto ukazatele za celé hodnocené období, dochází tedy k financování oběţného majetku 

dlouhodobými zdroji aţ ve výši 1 130 256 tisíc Kč. Po tomto zaznamenaném vrcholu 

vývoje následuje rapidní pokles, coţ sniţuje solventnost podniku. V roce 2015 je dosa-

ţeno aţ nepřijatelně nízkých hodnot, které jsou způsobené především velkým zvýšením 

pohledávek a ostatních aktiv. Současně také navýšení krátkodobých závazků podniku 

v letech 2014 a 2015. 
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Tab. 8.8: Čistý pracovní kapitál; zdroj a tvorba: vlastní 

tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Oběžná aktiva 4 347 890 4 314 367 4 652 345 5 530 518 6 746 720 5 378 943

Krátkodobé závazky 3 639 337 3 758 747 3 656 002 4 400 262 5 893 714 5 183 430

OA-KZ 708 553 555 620 996 343 1 130 256 853 006 195 513

ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL
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9. Zhodnocení finanční analýzy podniku 

 

Na základě horizontální analýzy rozvahy je viditelné, ţe postupný vývoj v majetku pod-

niku a zdrojů krytí je vzestupný aţ do roku 2014. V dalším roce je zaznamenán pokles 

těchto poloţek o téměř 16%, a to zejména z důvodů poklesu pohledávek v oblasti aktiv 

a sniţující se hodnoty vlastního kapitálu a krátkodobých závazků v oblasti pasiv. Ná-

sledně v případě výkazu zisku a ztráty je viditelný vzestup trţeb, který je moţné přisou-

dit vzrůstající tendenci ekonomického vývoje HDP a také stavební výroby. 

 

V oblasti vertikální analýzy rozvahy je vzhledem k činnosti podnikání nastaveno z větší 

části čerpání cizích zdrojů, neţ vlastních. V prvních letech analýzy jde o poměry při-

bliţně 40/60, také 50/50, coţ je ideální struktura. Avšak v posledních dvou letech jsou 

čerpány cizí zdroje téměř z 80%. Je pozorováno hlavní zastoupení  krátkodobých zá-

vazků, které by mělo být sniţováno. Ke sníţení by přispělo zkrácení jejich doby obratu. 

V  krátkodobých aktivech tvoří nadpoloviční většinu obchodní a jiné pohledávky a 

ostatní aktiva, avšak v posledním roce hodnocení byly pohledávky poníţeny jejich spla-

cením, coţ přispělo k navýšení peněţních prostředků. Ideálním stavem by bylo navýšení 

vlastních zdrojů financování nad 50% a to zvýšením HV na základě sníţení provozních 

nákladů a zvýšení trţeb. V případě účetního výkazu zisku a ztráty je  v jednotlivých 

letech viditelný zvyšující se podíl provozních nákladů, coţ způsobuje záporné hodnoty 

v oblasti zisku. V roce 2015 se jedná aţ o 5% ztráty. Pro přehlednost vývoje poloţek 

trţeb, provozních nákladů, téměř nulových finančních nákladů a zisku za běţné období, 

znázorněno v následujícím grafu. 

 

 

Graf 9.1: Znázornění výkazu zisku a ztráty; zdroj a tvorba: vlastní 
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Ukazatele likvidity, zejména běţné, nesplňují hranice stanovené literaturou, avšak jejich 

hodnoty jsou přijatelné. Společnost OHL ŢS, a.s. má tímto způsobem nastavený ukaza-

tel jiţ mnoho let a jako jistotu k dostání svým závazkům vyuţívá krátkodobých závazků 

od dodavatelů. Ty jsou jim k dispozici delší dobu, coţ je prokazatelné na základě ukaza-

tele doby splatnosti krátkodobých závazků, vzhledem k době splatnosti pohledávek. 

Hodnoty okamţité likvidity svým hranicím odpovídají. 

 

Ukazatel rentability podniku se neustále sniţuje, čímţ dochází k poklesu výkonnosti 

podniku.  Celkové zdroje krytí majetku se v letech 2014 a 2015 sniţují, coţ způsobuje    

i pokles vlastního kapitálu. Hodnota rentability v posledních dvou analyzovaných letech 

je dána i poklesem hospodářského výsledku, který dosahuje záporných hodnot a podnik 

je ve ztrátách. Ztráta je vytvořena především zvyšujícími se provozními náklady, které 

rostou v čase rychleji neţ trţby. V rámci provozních nákladů se jedná především o zvy-

šující se hodnotu ostatních provozních nákladů. 

 

Vzhledem k situaci ve stavebnictví je důleţité z obchodního hlediska poskytnout dlou-

hodobou splatnost pohledávek stanovenou investorem, coţ je u společnosti v průměru 

124 dní. Doba splatnosti krátkodobých závazků je dle stanovených ukazatelů o necelých 

38 dní delší. V posledním hodnoceném roce pociťuje stavební podnik náhlý pokles 

těchto hodnot. Z analýzy vyplynulo, ţe společnosti jsou hrazeny pohledávky o téměř 

čtvrtinu rychleji, neţ je ona sama schopna uhradit své závazky vůči věřitelům. Společ-

nosti OHL ŢS, a.s. tahle situace vyhovuje, vzhledem k moţnosti vyuţívat finanční pro-

středky od odběratelů do doby, neţ sama uhradí své závazky. Není tedy přímo nucena 

čerpat úvěry na potřebné platby. Současně pozorujeme v posledních letech sníţení doby 

obratu zásob, coţ znamená, ţe podnik sniţuje alokaci peněţních prostředků v zásobách 

a celkově i v aktivech. 

 

Z jednotlivých ukazatelů zadluţenosti lze pozorovat neustálé zvyšování cizích zdrojů 

pro financování a fungování podniku, přes které se společnost dostává v posledních 

dvou letech do ztráty. U rozdílového ukazatele čistého pracovního kapitálu je dosaţeno 

maxima v roce 2013, a to výše 1 130 256 tis. Kč. Tato hodnota je především zastoupena 

z 80% pohledávkami a 12% peněţními prostředky. V roce 2015 se ukazatel dostal na 
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nejniţší hodnotu, avšak bylo dosaţeno nejvyššího zastoupení peněţních prostředků 

v rámci oběţného majetku. 

 

Shrnutí: 

 Sniţují se aktiva sniţujícími se pohledávkami, čímţ se navyšuje krátkodobý fi-

nanční majetek,  všechny druhy likvidit jsou v normách. 

 Sniţují se pasiva sniţujícím se hospodářským výsledkem, z tohoto důvodu má 

rentabilita sestupující tendenci.  

 ČPK se pohybuje v kladných hodnotách, avšak struktura oběţného majetku se 

mění: hodnoty KFM převyšují pohledávky. 

 Poměr zdrojů vlastních a cizích je nevhodný, nutné navýšit vlastní kapitál. Dů-

vodem je úhrada veškerých bankovních úvěru a zastoupení závazků z obchodní-

ho styku v cizích zdrojích z 90%. 

 

Na základě shrnutí výstupů z finanční analýzy budou nastaveny moţné opatření vedoucí 

k efektivnějšímu řízení společnosti. 

 

Opatření: 

 Ukazatele likvidity jsou v mezích, v rámci opatření je vhodné udrţet stejný 

trend. 

 Ukazatele rentability se sniţují, v rámci opatření je vhodné navýšit trţby a snaţit 

se o sníţení provozních nákladů. 

 Ukazatel ČPK se sniţuje, v rámci opatření je vhodné sníţení objemu krátkodo-

bých závazků.  

 Ukazatele zadluţenosti se neustále zvyšují, tedy zvyšuje se hodnota cizího kapi-

tálu, v rámci opatření je tedy vhodné navýšit vlastní kapitál. 
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10. Stanovení podnikového finančního plánu 

 

V rámci této kapitoly bude stanoven finanční plán podniku pro následující rok 2016. 

Plán bude spočívat ve stanovení účetních výkazů jako je rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

U modelování těchto výkazů bude vycházeno z finanční analýzy podniku za období      

6 let, v letech 2010-2015. Zároveň bude akceptována strategie firmy pro další období, 

která koresponduje s výstupy finanční analýzy.  

 

Výstupem provedené analýzy a následujících doporučených opatření je zejména snížení 

provozních nákladů a navýšení tržeb. A to na základě sníţení hodnot krátkodobých 

závazků, čímţ dojde ke sníţení cizích zdrojů a poměrovému navýšení vlastního kapitá-

lu, čehoţ bude dosaţeno i na základě navýšení vlastních zdrojů pomocí hospodářské-

ho výsledku.  

 

Strategií v oblasti financí je udrţet provozní zisk ve výši 5,3% z tržeb, z čehoţ plyne, 

ţe náklady na provoz jsou uvaţovány ve výši 94,7%. Společnost plánuje kaţdoroční 

navýšení tržeb přibliţně o 2 000 000 tis. Kč, procentuálně se tedy jedná o přibliţně 

20%.  

 

V posledních letech byla zaznamenána krize ve stavebnictví. V roce 2015 byly realizo-

vány významné zakázky, zejména z důvodů končícího období evropských fondů. Z toho 

důvodu bylo dosaţeno i vysokých trţeb. Avšak hodnoty podniku byly ztrátové, jelikoţ 

bylo nutné se dostat na co nejniţší nabídkové ceny pro získání zakázky a společnost 

zaznamenala mnohdy vyšší hodnoty nákladů jako trţeb. 

 

Na základě vývoje trţeb (viz horizontální analýza výkazu zisku a ztráty), kdy od roku 

2013 postupně docházelo ke 20% zvýšení a v návaznosti na strategické cíle společnosti 

(viz výše, navýšení o cca 2 000 000 tis. Kč), byly trţby uvaţovány ve výši 15 025 100 

tis. Kč oproti předchozímu roku, kdy činily 12 485 672 tis. Kč. Jedná se o více neţ 20% 

navýšení. Provozní náklady jsou nastaveny procentuálně stejně vůči celkovým nákla-

dům minulého roku, s výjimkou odpisů, které jsou poníţené o rozdíl předchozího obdo-

bí 2014/2015 ve výši 3 137 tis, Kč. Výnosy jsou stanoveny na základě předpokládaného 
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nárůstu trţeb vůči trţbám minulého hodnoceného období. Na základě předpokladů je 

stanoven zisk před zdaněním na 784 026 tisíc Kč, po zdanění činí 635 061 tis. Kč. Jako 

základ daně je uvaţován zisk před zdaněním, jelikoţ není moţné předpokládat zahra-

niční splatnou daň, daňové nedoplatky či daň odloţenou, se kterými společnost pracuje 

při stanovení základu daně. Pro přehled optimisticky předpokládaného vývoje poloţek 

je uvedena následující tabulka. 

 

 

Tab. 10.1: Výkaz zisku a ztráty s plánem 2016; zdroj a tvorba: vlastní 

 

Na základě finančního plánu trţeb, který vychází z finanční analýzy a strategie podniku, 

a také získaných hodnot zisku za běţné období z výkazu zisku a ztráty, je stanoven 

předpoklad struktury majetku podniku v rámci rozvahy. Konkrétní poloţky rozvahy 

jsou vyčísleny v následující tabulce. 

 

2015 2016

12 485 672 15 025 100

6 867

11 258 075 12 212 899

340 282 369 142

1 068 617 1 159 249

Odpisy majetku 130 239 127 102

Ostatní provozní výnosy 108 666 117 882

Ostatní provozní náklady 417 165 452 546

Změna opravných položek a rezerv v provozní oblasti -23 704 -25 714

ZISK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI -636 877 796 330

-21 608

24 585 29 585

38 653 41 889

-7 743

-680 296 784 026

Daň z příjmu 94 989 148 965

ZISK ZA BĚŽNÉ OBDOBÍ -585 307 635 061

Finanční náklady

Změna opravných položek a rezerv ve finanční oblasti

ZISK PŘED ZDANĚNÍM

Ostatní služby

Osobní náklady

Kurzové rozdíly

Finanční výnosy

Náklady stavební výroby

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
tis. Kč

Tržby

Změna stavu zásob
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Tab. 10.2: Rozvaha s plánem 2016; zdroj a tvorba: vlastní 

 

 

2015 2016

7 227 430 6 884 984

1 848 487 1 721 385

139 872 139 872

610 071 482 969

257 544 257 544

376 154 376 154

15 011 15 011

Ostatní finanční majetek 24 560 24 560

Pohledávky z obchodního styku a ostatní aktiva 298 147 298 147

Odložené daňové pohledávky 127 128 127 128

5 378 943 5 163 599

50 726 48 695

1 170 890 1 124 014

1 961 808 1 883 268

2 192 011 2 104 255

3 508 3 368

7 227 430 6 884 984

1 396 964 2 065 495

Základní kapitál 486 463 486 463

0 0

-33 470 0

943 971 1 579 032

647 036 530 144

0 0

Dlouhodové rezervy 174 350 142 852

Odložené daňové závazky 0 0

439 470 360 076

33 216 27 215

5 183 430 4 289 345

Závazky z obchodního styku 4 441 022 3 674 994

307 288 254 284

284 648 235 549

0 0

25 505 21 106

12 449 10 302

112 518 93 110

Pozemky, budovy a zařízení

Investice do nemovisti

Podíly v ovládaných podnicích

Podíly v přidružených podnicích

Dlouhodobé závazky

Daňové závazky

Závazky z titulu finančních leasingů

Krátkodobé rezervy

tis. Kč

AKTIVA CELKEM

krátkodobá aktiva

Zásoby 

Obchodní a jiné pohledávky a ostatní aktiva

Stavební smlouvy

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

PASIVA CELKEM

Krátkodobé závazky

Stavební smlouvy

Ostatní závazky

Bankovní úvěry a kontokorenty

Fond z přecenění zajišťovacích derivátů

ROZVAHA

Ostatní dlouhodobé závazky

Závazky z titulu finančních leasingů

Vlastní kapitál

Zákonný rezervní fond a ostatní fondy

Nerozdělený zisk

Dlouhodobé bankovní úvěry

Aktiva určená k prodeji

dlouhodobá aktiva

Nehmotný majetek
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V oblasti vlastního kapitálu je zahrnut neměnný základní kapitál a hodnota nerozděle-

ného zisku, jako součet zisku za běţné období, tedy za rok 2016, a nerozděleného zisku 

roku předchozího. Čímţ je dosaţeno hodnoty vlastního kapitálu ve výši 2 065 495 tis. 

Kč.  

 

Výše cizích zdrojů je stanovena pomocí zjištěné hodnoty vlastního kapitálu. Jelikoţ je 

na základě opatření stanoveno sníţení cizích zdrojů (dle literatury ideálně výše cizího 

kapitálu 1,5 násobek vlastního), je poměr VK: CK zvýšen z hodnot 19:81 (dle vertikální 

analýzy rozvahy) na poměr 30:70. Výše cizích zdrojů je plánována na hodnotu přibliţně 

4 820 000 tis. Kč. Vzhledem k minimálním změnám zastoupení dlouhodobých a krát-

kodobých závazků v posledních třech analyzovaných letech, je uvaţována stejná struk-

tura těchto poloţek. Dlouhodobé závazky jsou tedy pro plánovaný rok 2016 ve výši 

530 144 tis. Kč a krátkodobé jsou vyčísleny na 4 289 345 tis. Kč. 

 

Celková aktiva musí být rovna pasivům na základě pravidle určeného zákonem             

č. 563/1991 Sb. O účetnictví. Poloţky dlouhodobých aktiv jsou uvaţovány ve stejné 

výši jako v předchozím roce 2015, jelikoţ v jejich struktuře nedocházelo k zásadním 

změnám. Změněnou poloţkou je pouze hodnota Pozemků, budov a zařízení, která je 

poníţena o stanovenou výši odpisů, vyčíslenou ve výkazu zisku a ztráty. Celková hod-

nota dlouhodobého majetku je předpokládaná ve výši 1 721 385 tis. Kč. Nyní je vyčís-

lena hodnota krátkodobých aktiv na 5 163 599 tis. Kč. V rámci oběţných aktiv nebyla 

stanovena ţádná opatření, tudíţ je ponecháno stávající procentuální zastoupení poloţek 

předchozího roku 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

10.1 Zhodnocení finančního plánu pomocí metod fin. analýzy 

 

Ukazatele finanční analýzy stanovené na základě optimisticky předpokládaného vývoje 

firmy pro rok 2016 se vyvíjí pozitivními směry.  

 

10.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýza: 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty a rozvahy je přehledem výše zmíněného, 

optimisticky sestaveného, finančního plánu firmy. V následujících tabulkách jsou uve-

deny konkrétní hodnoty vzestupného vývoje v absolutních a procentuálních hodnotách. 

 

 

Tab. 10.3: Rozdílová a podílová horizontální analýza rozvahy pro finanční plán; zdroj a tvorba: vlastní 

 

 

Tab. 10.4: Rozdílová a podílová horizontální analýza VZaZ pro finanční plán; zdroj a tvorba: vlastní 

tis. Kč 2015/2016 2015/2016

Tržby 2 539 428 20,34%

Náklady stavební výroby 954 824 8,48%

Osobní náklady 90 632 8,48%

Zisk z provozní činnosti 1 433 207 225,04%

Finanční výnosy 5 000 20,34%

Finanční náklady 3 236 8,37%

Zisk před zdaněním 1 464 322 215,25%

Zisk za běžné období 1 220 368 208,50%

ROZDÍLOVÁ A PODÍLOVÁ HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA NA ZÁKLADĚ 

VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY PRO FINANČNÍ PLÁN 2016

tis. Kč 2015/2016 2015/2016

AKTIVA -342 446 -4,74%

Dlouhodobá aktiva -127 102 -6,88%

Krátkodobá aktiva -215 344 -4,00%

Ochodní a jiné pohledávky a ostatní aktiva -78 540 -4,00%

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty -87 756 -4,00%

PASIVA -342 446 -4,74%

Vlastní zdroje 668 531 47,86%

Cizí zdroje -1 010 977 -17,34%

Krátkodobé závazky -116 892 -18,07%

Dlouhodobé závazky -894 085 -17,25%

ROZDÍLOVÁ A PODÍLOVÁ HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY PRO 

FINANČNÍ PLÁN 2016
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Vertikální analýza: 

Na základě vertikální analýzy výkazů je viditelný srovnatelný vývoj struktury majetku 

podniku. Stěţejním opatřením bylo zvýšení zastoupení vlastních zdrojů v rámci kapitálu 

podniku a to na hodnotu 30% v oblasti vlastních zdrojů. V rámci vertikální analýzy je 

zaznamenán vývoj zisku v kladných hodnotách, a to ve výši více jako 4%. Konkrétní 

veličiny jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

 

Tab. 10.5: Vertikální analýza na základě rozvahy pro finanční plán; zdroj a tvorba: vlastní 

 

 

Tab. 10.6: Vertikální analýza na základě VZaZ pro finanční plán; zdroj a tvorba: vlastní 

 

 

10.1.2 Analýza poměrovými ukazateli 

Ukazatel likvidity: 

Vzhledem k mírnému navýšení krátkodobých aktiv a zároveň sníţení krátkodobých 

závazků, tyto ukazatele vzrostly. Běţná likvidita zůstává stále mírně pod ideálním roz-

mezím. Ukazatel pohotové a okamţité je stále v rozmezí ideálních hodnot. Viz následu-

jící tabulka: 

2015 2016

AKTIVA 100% 100%

Dlouhodobá aktiva 26% 25%

Krátkodobá aktiva 74% 75%

Obchodní a jiné pohledávky a ostatní aktiva 36% 36%

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 41% 41%

PASIVA 100% 100%

Vlastní zdroje 19% 30%

Cizí zdroje 81% 70%

Krátkodobé závazky 89% 89%

Dlouhodobé závazky 11% 11%

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA NA ZÁKLADĚ ROZVAHY PRO FINANČNÍ PLÁN 

2016

2015 2016

Tržby 100% 100%

Provozní náklady 105% 95%

Finanční náklady 0% 0%

Zisk za běžné období -5% 4%

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA NA ZÁKLADĚ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY PRO 

FINANČNÍ PLÁN 2016
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Tab. 10.7: Likvidita pro finanční plán; zdroj a tvorba: vlastní 

 

Ukazatel aktivity: 

Nárůst trţeb a pokles jednotlivých poloţek krátkodobých aktiv způsobil sníţení poloţek 

doby obratu. Velmi pozitivní je dosaţení významného sníţení doby splatnosti 

krátkodobých závazků, k čemuţ došlo sníţením jejich objemu. Nyní tahle hodnota 

odpovídá přibliţně 100 dnům.  

 

 

Tab. 10.8: Doba obratu pro finanční plán; zdroj a tvorba: vlastní 

 

Na základě jiţ zmíněných změn jsou viditelné rozdílné ukazatele i v oblasti obratovosti 

aktiv a krátkodobých závazků. 

 

Tab. 10.9: Obratovost pro finanční plán; zdroj a tvorba: vlastní 

 

Ukazatel rentability: 

Hodnoty v oblasti rentability zaznamenaly rapidní změny. Ukazatele jiţ nemají záporná 

čísla a u rentability trţeb je zaznamenána hodnota poţadovaná v oblasti zisku strategie 

společnosti OHL ŢS, a.s. V rámci vlastního kapitálu je významný rozdíl zejména z dů-

2015 2016

Běžná likvidita 1,04 1,20

Pohotová likvidita 1,03 1,19

Okamžitá likvidita 0,42 0,49

Likvidita

2015 2016

Doba obratu aktiv 208,39 164,96

Doba obratu zásob 1,46 1,17

Doba obratu pohledávek 56,56 45,12

Doba splatnosti KZ 149,45 102,77

Doba obratu

2015 2016

Obrat aktiv 1,73 2,18

Obrat zásob 246,14 308,55

Obrat pohledávek 6,36 7,98

Obrat krátkodobých závazků 2,41 3,50

Obratovost
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vodů zisku podniku, oproti předchozí ztrátě. Co se týče rentability trţeb, vypovídá o 

sníţení nákladů a zastoupení zisku ve výši více jako 5%. 

 

 

Tab. 10.10: Rentabilita pro finanční plán; zdroj a tvorba: vlastní 

 

Ukazatel zadluženosti: 

Významné změny jsou zaznamenány i v případě celkové zadluţenosti podniku, kdy je 

viditelné sníţení a pokles na hodnotu 70%, která byla stanovena na základě opatření 

k vysokému zastoupení cizích zdrojů. V případě vlastního kapitálu došlo ke sníţení o 

hodnotu téměř 2. Tato změna je přisuzována zvýšení vlastního kapitálu podniku. 

 

 

Tab. 10.11: Zadluţenost pro finanční plán; zdroj a tvorba: vlastní 

 

 

Naplnění opatření: 

 Ukazatele likvidity stále v ideálních hodnotách. 

 Trţby navýšeny o 20%, sníţeny náklady a tím dosaţeno zisku před zdaněním ve 

výši 5,21%. 

 Dosaţeno sníţení cizích zdrojů, tudíţ i krátkodobých závazků, a navýšením 

vlastního kapitálu, čímţ došlo k navýšení čistého pracovního kapitálu na téměř 

900 000 tisíc Kč. 

 Sníţením objemu krátkodobých závazků na základě dřívější splatnosti docíleno 

sníţení doby obratu závazků. Následně i na základě sníţení nákladů došlo k na-

výšení vlastních zdrojů z důvodů ziskovosti podniku. 

2015 2016

Rentabilita investovaného kapitálu -9,41% 11,39%

Rentabilita vlastního vloženého kapitálu -48,70% 37,96%

Rentabilita tržeb -5,45% 5,22%

Rentabilita

2015 2016

Celková zadluženost 0,81 0,70

Zadluženost vlastního kapitálu 4,17 2,33

Finanční páka 5,17 3,33

Zadluženost
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11. Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo sestavení finanční analýzy stavebního podniku na zá-

kladě horizontální a vertikální analýzy a vybraných poměrových ukazatelů. Byla apli-

kována za pomocí majetku a zdrojů podniku. Následně jsem si dala za cíl stanovit fi-

nanční plán v rámci rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro rok 2016. 

 

Pro zpracování analýzy bylo vyuţito účetních výkazů za období posledních 6 let podni-

kání, tedy 2010-2015. V případě stanovení plánu následujícího roku bylo také vyuţito 

pouze účetních výkazů a zpracované finanční analýzy, s přihlédnutím ke strategii pod-

niku. Vzhledem k čerpání údajů z výročních zpráv jako externí uţivatel jsem si vědoma, 

ţe jisté interní záleţitosti a skutečnosti nejsou promítnuty do stanovených závěrů. 

 

V teoretické části práce je moţné se seznámit s vývojem stavebnictví, popsána je  pod-

stata stavebního podniku, definován finanční plán a následně rozebrány jednotlivé účet-

ní výkazy, které jsou pro jeho stanovení, a také pro finanční analýzu, velice podstatné. 

V rámci finanční analýzy je vysvětlena analýza na základě absolutních, vybraných po-

měrových a rozdílových ukazatelů.  

 

Případová studie práce je vytvořena na základě výročních zpráv společnosti OHL ŢS, 

as. a je opřena o jejich plánovou strategii pro období 2015-2020. Na základě výročních 

zpráv, a v nich uvedených účetních výkazů, jsem stanovila hodnoty vybraných ukazate-

lů, na základě kterých jsem firmu zanalyzovala. Výstupní hodnoty jsou stanovené způ-

soby uvedenými v jiţ zmíněné teoretické části práce.  

 

Z kapitoly shrnutí finanční analýzy podniku vyplývá, ţe je podnik schopen i nadále 

fungovat, avšak je nutno sníţit provozní náklady, které podnik dostávají do záporných 

hodnot v oblasti zisku aţ do výše 5%. Ideálním případem by bylo také navýšit trţby a 

zároveň tím zajistit vyšší vyuţití vlastních zdrojů. Vzhledem k vysokým nákladům na 

úroky z prodlení a pokuty by bylo optimální sníţit dobu obratu závazků, ideální  poměr 

doby obratu pohledávek a doby obratu závazků by byl přibliţně 3:4. A to i vzhledem 

k tomu, ţe se podařilo podniku v posledním analyzovaném roce výrazně sníţit ukazatel 
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doby obratu pohledávek. Mimo jiné je velmi vysoké zastoupení krátkodobých závazků 

v rámci cizích zdrojů. 

 

Strukturu aktiv si podnik neustále udrţuje v přibliţně stejném poměru, kdy jsou krátko-

dobá aktiva zastoupena z více jako dvou třetin. V případě oběţného majetku podniku 

bude stávající způsob řízení ponechán. Pohledávky jsou neustále kontrolovány na zá-

kladě ukazatelů a různých druhů členění. Zastoupení v oblasti zásob vypovídá o řízení 

metodou JUST IN TIME, která zajišťuje plynulý chod podniku.  

 

Ukazatele likvidity a rentability mají v posledních letech převáţně tendenci poklesu, coţ 

u rentability vypovídá o sníţení výkonnosti podniku. Poslední 2 roky mají dokonce 

hodnoty záporné, zároveň jsou v nich zaznamenány výrazné ztráty. Ukazatele likvidity 

jsou v akceptovatelných hodnotách a jejich trend vývoje je doporučeno udrţet.  

 

V závěru kapitoly Zhodnocení finanční analýzy podniku je uvedeno shrnutí, na základě 

kterého bylo také vycházeno při stanovení finančního plánu. Optimistický pohled na 

vývoj a vyuţití strategie podniku bylo podkladem pro navýšení trţeb pro rok 2016 ve 

výši přibliţně 20% oproti předchozímu roku. Naopak u provozních nákladů došlo ke 

sníţení na takovou výši, aby bylo dosaţeno více jako 5% zisku podniku.  

 

Na základě finančního plánu pro rok 2016 byla provedena finanční analýza vybraných 

ukazatelů. Rentabilita je vykazována ve velmi kladných hodnotách a její výše ve vztahu 

k trţbám je vyšší jak o 5%. Vyuţití vlastního kapitálu vzrostlo na více neţ 11% a při 

celkovém pohledu na hodnoty ukazatelů jsou všechny ve fázi pozitivního vývoje.  
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