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Abstrakt  

Předmětem bakalářské práce „Možnosti financování jednotlivých činností ve stavebním 
podniku“ je popis a hodnocení finančního řízení ve středně velké stavební společnosti. 
První část se v teoretické rovině zaobírá strukturou podnikového financování, finanční 
analýzou a definicí finančního plánování. V druhé části se aplikují teoretické poznatky 
do praxe. Nejprve je provedena finanční analýza stavebního podniku, která je pomocí 
vhodně vybraných ukazatelů vyhodnocena. Na základě evaluace analýzy je navržen 
plán financování pro nadcházející hospodářské období.  

  

Klí čová slova 

finanční řízení, financování podnikových činností, finanční analýza, finanční plánování, 
finanční ukazatele, rentabilita, aktivita, zadluženost, likvidita  

  

  

  

Abstract 

The subject of the bachelor’s thesis "Possibilities for Financing of Individual Activities 
in the Construction Company" is a description and assessment of financial management 
in a medium sized construction company. The first part deals with the theoretical 
structure of corporate finance, financial analysis and the definition of financial planning. 
The second part applies the theoretical knowledge into practice. First, the financial 
analysis of the construction company is performed, which is then evaluated using 
appropriately chosen parameters. Based on the evaluation of the analysis, a financing 
plan is proposed for the upcoming fiscal period.  

  

Keywords 

financial management, financing of corporate activities, financial analysis, financial 
planning, financial ratios, profitability, activity, leverage, liquidity  
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1. ÚVOD 

 Název této bakalářské práce je: Možnosti financování jednotlivých činností 

ve stavebním podniku, což ve zkratce znamená hledání a zajišťování vhodných zdrojů 

financování veškerých podnikových segmentů vedoucích k dobré finanční vitalitě 

firmy. A pro rozhodování o finančním chodu rozsáhlého podnikového soukolí je 

zapotřebí dostatek podkladů, které získáme souborem podrobných finančních analýz, 

z nichž následně vyhodnocujeme firemní kondici. Výsledky analýz nám také dávají 

základ pro zvolení příznivého kurzu, kam by se měla loď jménem Podnik v budoucích 

dnech ubírat, což v přeneseném slova smyslu znamená finanční plánování. Celkově tato 

odborná stať vychází z teorie finančního rozhodování podniku, dle které bychom měli 

dodržovat určitá pravidla ověřená tržním hospodářstvím po mnoho a mnoho let. Mezi 

stěžejní body oné teorie patří, že investiční činnost by měly pokrýt dlouhodobé zdroje 

a naopak provozní část financována zdroji krátkodobými. 

 Tato práce bude rozdělena na dvě velké části. První se bude zaobírat teoretickou 

stránkou věci a ve druhé se zaměřím na aplikaci dosavadních teoretických poznatku 

z předchozí části v reálném prostředí podniku. 

 Teoretická část nám poodhalí více, co se skrývá pod pojmy finanční analýza 

a finanční plánování. Na finanční analýzu se musíme dívat jako na soubor dílčích 

analýz, které nám po dosazení firemních dat do závislostních vztahů dají námi 

požadované výsledky, které dále hodnotíme a rozhodujeme o dalších krocích finančního 

řízení. Tyto výsledky se nazývají ukazatelé, které dělíme dle užité dílčí analýzy. Na 

všechno od finanční analýzy jako celku přes její podsoubory až po potřebné analytické 

ukazatele se podíváme v tomto dosti rozsáhlém a na teorii bohatém oddílu. A také si zde 

posvítíme, co nám odborné knihy říkají o finančním plánování a formách financování, 

které jsou uváděny do praxe na základě rezultátu komplexního finančního rozboru. 

 Obsahem druhé, tudíž praktické části, bude analyzování finančního prostředí 

ve firmě STAVOS Brno, a.s. jedné z významných stavebních společností 

v jihomoravském regionu. Firma provádí veškeré stavební práce, od výstavby „na klíč“ 

až po stavby pozemní, dopravní, vodohospodářské a inženýrské, včetně změnových, 

udržovacích a odstraňovacích prací. Firma působí na stavebním trhu od počátku let 
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devadesátých a za tu dobu posbírala mnoho cenných zkušeností potřebných pro chod 

stavebního podniku, a tedy udržení finanční stability, což v dnešní době, kdy české 

stavebnictví není v té nejlepší kondici a ani v nejbližších dnech tomu nebude opak, dělá 

zkušenost podstatný rozdíl mezi bytím či nebytím v tomto oboru, jež by měl být hnací 

silou hospodářství našeho státu. Na základě interních dat firmy bude vypracována 

celková finanční analýza, jejíž výsledky budou základem pro vypracování finančního 

plánu, který bude reagovat jak na samotný finanční rozbor, tak na očekávaný vývoj 

stavebního klimatu v následujícím období. 

 A v závěru bakalářské práce se objeví celkové zesumarizování a zhodnocení 

výsledku mého několikaměsíčního snažení.  
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2. FINANČNÍ ANALÝZA 

2.1 Úloha finanční analýzy při financování podnikových činností  

 Finanční analýzu bereme jako oblast, která představuje významnou část souboru 

finančního řízení podniku, v našem případě stavebního, v němž zabezpečuje zpětnou 

vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Finanční rozbor 

je úzce spojen s účetnictvím, které nám poskytuje informace a potřebné data 

pro finanční rozhodování prostřednictvím základních účetních přehledů od rozvahy přes 

výkaz zisků a ztrát až po sledování firemních peněžních toků, které vypovídají 

o hospodaření podniku. Pro další potřebné zdrojové údaje musíme zabrouzdat 

i do vedlejších vod jakožto do ekonomických statistik, peněžního či kapitálového trhu. 

 I když účetnictví nám poskytuje většinu potřebných výkazů, nejsou pro finanční 

řízení dostačující z hlediska času. Zobrazují totiž okamžitá účetní data, z největší části 

ve formě stavových absolutních veličin vztahujících se k určitému datu, případně 

tokových veličin za určité období, které sami o sobě mají malou vypovídající hodnotu 

a tudíž nám nemohou poskytnout úplný obraz o hospodaření a finanční situaci podniku 

a ani poodhalit skrytá nebezpečí či najít rezervy v potenciálu firmy.  

 K překonání těchto nedostatků se proto využívá finanční analýza jako 

formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje 

tak jejich vypovídající schopnost, umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém 

hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá 

rozhodnutí. Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti 

a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku.1 

 Účelem finanční analýzy je především vyjádřit pokud možno komplexně 

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

analýze zhodnotit některou ze složek finanční situace (rozbor zadluženosti, rozbor rizik 

platební neschopnosti atd.). Finanční analýza představuje hodnocení minulosti, 

současnosti a předpokládané budoucnosti finančního hospodaření podniku.2 

                                                 
1 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Ekopress,s.r.o., 1999. 
324s. ISBN 80-86119-21-1. Str. 91. 
2GRÜNWALD, R. – HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Nakladatelství 
Oeconomica, 180 str. 2006. ISBN 978-80-245-1108-5. Str.5. 
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 Stěžejním cílem podnikání každé firmy je zvýšení její tržní hodnoty v delším 

časovém období. Palivo, kterým přikládáme pod kotel, pro nás metaforické znázornění 

firmy, je kapitál. A právě kapitál má již dlouho známou schopnost vytvářet více, než 

bylo do podnikání vloženo. Jestli tomu tak skutečně bude, závisí ovšem kromě zajištění 

kapitálu i na managementu firmy, který pečuje o efektivní využití zdrojů, diagnózu 

stavu firmy a včasnou preventivní obnovu aktiv, respektive jejich další rozvoj. A tím je 

schopen perspektivně naplňovat smysl své existence, což je mnohdy označováno jako 

dobré finanční zdraví firmy. V podmínkách tržního ekonomického systému to prakticky 

znamená, že je schopen dosahovat trvale investory, popřípadě akcionáři, požadované 

míry zhodnocení vloženého kapitálu, tedy zisku, vzhledem k výši rizika, s nímž je 

odvětví podnikání spjato. A čím větší je výnosnost neboli rentabilita vloženého kapitálu, 

tím je radostnější atmosféra jednak v podniku tak i v hlavách investorů. K nutným 

podmínkám finančně zdravého podniku patří krom rentability i likvidita, tedy schopnost 

včas uhrazovat své závazky. 

 Hlavním metodickým prostředkem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové 

ukazatele (financial ratios). Mají formu číselného vztahu, do kterého dosazujeme 

finančně-účetní data. Vztah je většinou formulován jako vydělení jedné položky druhou 

položkou uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují určité obsahové souvislosti. Výběr 

ukazatele a konstituce vzorce je podřízen hlavně tomu, co hodláme pozorovat a zároveň 

musí být v souladu s ověřovaným problémem či prováděným rozhodnutím. 

 Všichni uživatele finanční analýzy musí brát zřetel na vypovídací hodnotu 

poměrových ukazatelů, vzájemné vazby a položkové závislosti, způsob jejich vysvětlení 

a nevyjímaje jejich vyhodnocení. Pro finanční analýzu nejsou pevně stavené 

unifikované hodnoty, dle kterých bychom následně mohli vyvodit jednoznačně dobrý či 

špatný závěr. Ekonomická realita je podstatně složitější a barvitější ve smyslu 

mnohotvárnosti způsobů řešení různých problematik, což nás na ní tolik fascinuje 

a motivuje neustále hledat nové otázky a na ně odpovědi. Všechny firmy mají své 

ekonomické mikroklima a v závislosti na něm se každá firma snaží vydobýt jedinečné 

místo pod sluncem, v přeneseném slova smyslu znamenající ekonomické prostředí trhu. 

Tudíž nám poměrové ukazatele ani nemohou ukazovat přesná měřítka pro sledované 

charakteristiky hospodaření firmy, ale mají spíše povahu pravděpodobnostní. 
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2.1 Uživatelé finanční analýzy 

 Jakou má podnik finanční kondici? To je otázka mnoha subjektů vazebně 

spjatých s podnikem, pro něž je finanční stav předmětem zájmu. Odpověď najdou 

ve finanční analýze, kde naleznou kýžená data a mohou na ně reagovat dle svých 

kompetencí. Mezi odběratele neboli uživatele finanční analýzy především zahrnujeme 

investory, obchodní partnery, majitelé firmy, konkurenci, banky a jiné věřitelé, 

manažery, dále taky stát a jeho orgány a nesmíme opomenout ani firemní zaměstnance.  

Investoři 

 Primárními uživateli dat obsažených ve finančně-ekonomických výkazech 

podniku jsou akcionáři a ostatní investoři, kteří poskytují kapitál. Investoři využívají 

finanční informace o podniku ze dvou hledisek – investičního a kontrolního.  

 Z investičního hlediska se jedná o využití informací pro rozhodování 

o budoucích investicích a z hlediska kontrolního jej investoři uplatňují vůči manažerům 

podniku, jehož akcie vlastní. Zajímají se o stabilitu a likviditu podniku atd.3  

 Můžeme do této skupiny zařadit také potenciální investory, kteří rozmýšlejí kam 

se svými volnými prostředky. Je totiž nutné předem zvážit riziko investice. 

 

Obchodní partneři 

 Dodavatelé si na základě znalostí finanční situace potenciálních zákazníků 

vybírají své budoucí obchodní partnery, u nichž sledují zejména schopnost hradit své 

závazky.  

 Odběratelé mají zájem na finanční situaci dodavatele zejména při dlouhodobých 

kontraktech. Potřebují mít jistotu, že dodavatel bude plnit své závazky a nenaruší tak 

výrobu odběratele. Dá se říci, že jsou na něm závislí. 

 

Majitelé firmy 

 Ověřují si pomocí finanční analýzy, zda prostředky, které do firmy vložili, jsou 

efektivně využívány a zhodnocovány. Hodnotí tím práci managementu firmy. 

 

                                                 
3 GRÜNWALD, R. – HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Nakladatelství 
Oeconomica, 180 str. 2006. ISBN 978-80-245-1108-5. Str. 22. 
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Konkurence 

 Pro průzkum trhu je vhodné srovnat své výsledky hospodaření s výsledky jiných 

firem. Zejména za pomoci ukazatelů rentability, solventnosti atd. 

 

Banky a jiní věřitelé 

 Věřitelé žádají informace o finančním stavu potenciálního dlužníka, aby se 

mohli lépe rozhodnout, zda mu půjčí peníze, za jakých podmínek a jak vysoká bude 

částka úvěru. Zkoumají, jestli podnik může poskytnout dostatečné záruky, zda bude 

schopen včas hradit splátky. Důležitá je solventnost a likvidita podniku.4 

 

Manažeři 

 Představitelé managementu firmy využívají data poskytované finanční analýzou 

zejména pro řízení podniku v dlouhodobějším horizontu. Pro správné rozhodnutí je 

znalost finanční situace podniku velmi podstatná. Když jsou totiž k dispozici dostatečné 

informace o finančním stavu firmy, může management v budoucnu mnohem lépe 

rozhodovat. Důležitá je také znalost finanční situace u konkurence. 

 

Stát a jeho orgány 

 Stát využívá finančních informací pro mnohé účely. Jsou pro něj velmi dobrou 

a důležitou pomůckou při kontrole hospodaření podniků se státní účastí, mají význam 

i při zadávání státních zakázek, pro přidělování dotací atd. 

 

Zaměstnanci 

 Jejich zájem o hospodaření firmy je zcela pochopitelný. Mají zájem na 

prosperitě firmy, která jim zajišťuje stálé zaměstnání a z toho plynoucí mzdové 

a sociální jistoty. 

 

 Pro uživatele existuje celá řada zdrojů čerpání informací – za jedny 

z nejvýznamnějších jsou považovány výroční zprávy akciových společností. Další je 

samozřejmě prostředí internetu se svým neuvěřitelným informačním potenciálem, kde 

takřka nalezneme „nevyhledatelné“.  
                                                 
4 GRÜNWALD, R. – HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Nakladatelství 
Oeconomica, 180 str. 2006. ISBN 978-80-245-1108-5. Str. 23. 
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2.2 Základní zdroje dat pro zpracování finanční analýzy 

 Podmínkou pro úspěšné vypracování finanční analýzy jsou ucelené a dosti 

podrobné informace firmy. Jakákoli nedostatečnost z pohledu kompletnosti zdrojových 

dat by mohla zkreslit hodnocení firmy, proto je nutné dbát již v počátku na získávání 

kvalitních informací. Základním zdrojem informací po zpracování finanční analýzy jsou 

již zmiňované účetní výkazy, které si v tomto oddíle více přiblížíme. Zde si tedy 

představíme rozvahu (bilance), výkaz zisků a ztrát (výsledovka), či výkaz cash-flow 

(výkaz toků peněžní hotovosti), což jako celek představuje účetní závěrku. Tyto zdroje 

potřebných informací jsou výstupy z účetnictví firmy, které by dle zákona měly být 

skutečným obrazem firmy zachycující majetek, jeho nabytí, jeho změny a zdroj 

financování za určité období a výsledek hospodaření firmy, tj. zisk nebo ztrátu. 

 Účetní výkazy, jejichž obsah je přesně specifikován zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, poskytují externí informace o firmě. Na trhu je však mnoho firem, které si 

zpracovávají interní vnitropodnikové výkazy, které sice nemají závazně předepsanou 

formu, ale vychází z vnitřních potřeb každé firmy. Tyto interní vnitropodnikové výkazy 

dobarvují mnoho skutečností a tím pádem zpřesňují informace pro zpracování 

podnikové finanční analýzy.5 

 

2.2.1 Rozvaha 

 Rozvaha je obrazem majetkové a kapitálové struktury podniku. Dále je jedním 

z nejvýznamnějších účetních výkazů, který je potřebný nejen pro finanční analýzu 

daného podniku, ale i pro možnosti rozhodování a plánování. Po většinou se rozvaha 

konstruuje do bilance tvaru T, kde napravo je strana majetková, nazývána jako aktiva, 

která uvádí stav podnikového majetku, a nalevo strana kapitálová, známá pod názvem 

pasiva, která nám odpovídá na otázku, jakými finančními zdroji je pokryt majetek 

obsažený v aktivech. Pro lepší představivost je níže vloženo základní schéma rozvahy. 

 

                                                 
5Zpracováno dle:  SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Praha: Computer Press, a.s., 152 s. 
2011.  ISBN 978-80-251-3386-6. Str.9. 
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Zjednodušené schéma rozvahy: 

AKTIVA /MAJETEK/ PASIVA /ZDROJE KRYTÍ/ 
   
 složení majetku   zdroje financování     

  1. Stálá aktiva      1. Vlastní zdroje      
  a) dlouhodobý nehmotný majetek    a)základní kapitál   
  b) dlouhodobý hmotný majetek      b) kapitálové fondy   
  c)dlouhodobý finanční majetek      c) ostatní fondy   
       d) výsledek hospodaření minulých let 
       e) výsledek hospodaření    

        
  
       

   2. Oběžný majetek      2. Cizí zdroje     
  a) zásoby • materiál      a) rezervy   
  • zásoby vl. výroby    b) dlouhodobé závazky   
  • zboží      c) krátkodobé závazky   
  b) pohledávky      d) bankovní úvěry a půjčky   
  c) finanční majetek         
        

  + časové rozlišení     + časové rozlišení     

    AKTIVA=PASIVA   

   V jaké podobě je majetek      Z jakých zdrojů byl pořízen   

STRANA AKTIV  

 Dlouhodobý majetek je majetek s dlouhodobým charakterem, jehož využitelná 

doba je delší než 1 rok a zároveň si zachovává svou původní podobu v průběhu několika 

období účtování. 

 Dělení majetku s dlouhodobým charakterem využitelnosti je následující: 

• dlouhodobý nehmotný majetek – tvoří jej za úplatu získaná oprávnění, jako jsou 

patenty, licence, autorská a vydavatelská práva, nehmotné výsledky a vývoje, 

dále software, obchodní značka firmy, popř. tzv. goodwill (dobré jméno firmy); 

zahrnují se sem i náklady na založení podniku. Povinně se sem zařazují položky, 

jejichž cena je vyšší než 60 000 Kč.6 

• dlouhodobí hmotný majetek – je majetek, který je fyzicky zhmotněn a slouží po 

dlouhou dobu a postupně se opotřebovává (znehodnocuje). Úměrná hodnota 

                                                 
6 SYNEK, M. – KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5.vyd. Praha: Nakladatelství 
C. H. Beck, 2010. 498 s. ISBN 978-80-7400-336-3. Str.131. 
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opotřebení je formou odpisů zařazena do nákladů podniku. Pořizovací cena 

položek je vyšší než 40 000 Kč. Patří sem budovy, stavby, stroje, výrobní 

zařízení, přístroje, inventář, dopravní prostředky apod., v zemědělství se 

dokonce bere v potaz základní stádo a trvalé porosty. Je zde i další praxí 

prověřené dílčí členění na movitý majetek, který lze přemísťovat (stroje, 

dopravní prostředky apod.), a majetek nemovitý, který, jak nám předpona ne 

naznačuje, přemísťovat nelze (budovy, pozemky). 

• dlouhodobí finanční majetek – tvoří jej majetkové účasti podniku (podíly) 

v jiných podnicích, cenné papíry (akcie, dluhopisy), které podnik koupil jako 

dlouhodobou investici, hypotekární pohledávky aj. Nezahrnuje ale cenné papíry 

určené k obchodování.7 

 Oběžný majetek, též nazýván jako krátkodobý, provozní, v rozvaze označovaný 

i jako oběžná aktiva a z anglického výrazu working capital je používán překlad pracovní 

kapitál, má charakter krátkodobé využitelnosti. Oběžným majetkem se nazývá proto, že 

jedna forma přechází v jinou, obecně vzato za peníze jsou nakoupeny suroviny, z těch 

vzniknou nedokončené výrobky, následně hotové výrobky, ty se změní v pohledávky, 

pohledávky na peníze a takto pořád dokola. Oběžný majetek je permanentně v pohybu, 

tedy „obíhá“. 

 Schéma koloběhu oběžných aktiv:8 

  

 

                                                 
7 SYNEK, M. – KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5.vyd. Praha: Nakladatelství 
C. H. Beck, 2010. 498 s. ISBN 978-80-7400-336-3. Str.131. 
8 Konstrukce: SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5.vyd. Praha:Grada Publishing, a.s., 2011. 
471 s.  ISBN 978-80-247-3494-1. Str.50. 
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 V podniku je oběžný majetek přítomen v několika formách:  

• zásoby – tvoří velmi podstatnou část oběžných aktiv. Většinou jdou 

na jednorázovou spotřebu. Zásoby máme v několika formách a dělíme je dle 

následujících podskupin: 

� materiál 

� zásoby vlastní výroby 

� zboží 

• pohledávky – definujeme jako právo podniku na zaplacení určité peněžní částky. 

Nejčastěji vznikají z obchodního styku, tj. vůči odběratelům - za dodávky našich 

výrobků, zboží či služeb, a to na základě dokladu, který se nazývá odběratelská 

faktura. V rozvaze pohledávky dále dle předpokládané doby splatnosti v době 

jejich vzniku členíme na: 

� dlouhodobé – splatnost delší než 1 rok, 

� krátkodobé – splatné do jednoho roku. 

• finanční majetek – je oběžný majetek, který je v podniku přítomen v peněžní 

podobě. Charakteristickým rysem krátkodobého finančního majetku je zejména 

vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či 

smluvená splatnost do jednoho roku vztažená k okamžiku uskutečnění. 

Rozdělujeme jej na následující druhy: 

� hotovost (peníze, šeky, ceniny), 

� účty v bankách, 

� krátkodobé cenné papíry a podíly. 

  

 Časové rozlišení – v podvojném účetnictví platí účetní zásada, že každý náklad 

a výnos, příjem i výdaj musí být zaúčtovány do toho účetního období, se kterým věcně a 

časově souvisí.9Tento obecný popis platí jak na straně aktiv, tak na jejím protipólu, tedy 

na straně pasiv, kterou začneme rozebírat v následujících odstavcích. 

                                                 
9 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., kt. se provádějí  ustanovení zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb.. 
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Schéma majetkové struktury podniku:10

 

 

STRANA PASIV 

 Pravou stranu rozvahy považujeme za kapitálovou strukturu podniku, tedy 

za strukturu zdrojů, z nichž majetek podniku vznikl. Základ pro členění je původ 

kapitálu. Je-li vložen kapitál do podniku samotným podnikatelem, čili zakladatelem, tak 

jej nazýváme vlastním kapitálem. Pokud jej do podniku vloží věřitel, například banka, 

tak mluvíme o cizím kapitálu, obecně dluh. Toto základní členění kapitálových zdrojů 

platí po celý životní cyklus podniku od založení přes rozšiřování podnikového majetku 

či pro financování běžných provozních potřeb.  

 Celková velikost podnikového kapitálu je závislá na mnoha faktorech, zejména 

se odvíjí od samotné velikosti podniku, kde platí, nám už ze základní školy dobře 

známá, přímá úměrnost: čím větší firma, tím větší kapitálové zajištění.  

 Zásada z učebnic a odborných knih říká, že podnik by měl mít tolik kapitálu, 

kolik doopravdy potřebuje. Když podmínku nesplňuje, tak nám mohou nastat dvě 

varianty. První, překapitalizování, podnik má kapitálu více než potřebuje, tudíž je jeho 

využití nehospodárné a neefektivní. Za druhé máme stav podkapitalizování podniku, ten 

                                                 
10 Konstrukce: SYNEK, M. – KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5.vyd. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2010. 498 s. ISBN 978-80-7400-336-3. Str.131. 
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nám říká pravý opak. Kapitálu je méně než je skutečně zapotřebí, což způsobuje 

poruchy v samotném chodu podniku. Nastává často při firemní expanzi, kdy se prudce 

rozšiřuje výroba či prodej, čímž jako závislé veličiny rostou její aktiva, která nejsou 

kryta nezbytnými finančními zdroji. Podnik se tedy postupně zadlužuje u svých 

dodavatelů, čímž se zvyšuje krátkodobý cizí kapitál, kterým je kryt i dlouhodobý 

majetek. Nastává platební neschopnost, což bývá počátkem konce podnikání. 

  

 Schéma kapitálové struktury:11 

 

 

  

 Vlastní kapitál tvoří kapitál, který podnik získal od svých majitelů a který 

vydělal svou podnikatelskou činností. Vlastní kapitál je základ podnikání a také 

                                                 
11 Konstrukce: SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5.vyd. Praha:Grada Publishing, a.s., 2011. 
471 s.  ISBN 978-80-247-3494-1. Str.58. 
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i nositelem podnikatelského rizika. Proto jeho podíl na celkovém kapitálu je ukazatel 

finanční jistoty podniku. Vlastní kapitál není ustálenou veličinou, ale jeho výše se 

pohybuje nahoru či dolů vlivem výsledků hospodaření za dané období. 

 Vlastní kapitál je rozčleněn do těchto složek: 

• základní kapitál – tvoří jej vklady společníků do společnosti. A to peněžité, tak 

i nepeněžité. Ve společnostech s ručením omezeným a akciových společnostech 

se vytváří povinně a jeho hodnota se zapisuje do obchodního rejstříku. 

• kapitálové fondy – zahrnují vklady společníků nad rámec základního kapitálu, tj. 

emisní ážio (rozdíl mezi vyšší prodejní cenou a jmenovitou hodnotou akcie při 

emisi), dary, dotace. 

• ostatní fondy – neboli také fondy ze zisku, které jsou zákonně vytvářeny 

(rezervní fond) nebo vytvářeny na základě podnikových předpisů (statutární 

nebo jiné ostatní fondy). Fondy tvořené ze zisku jsou pojistkou proti 

nepředvídatelným rizikům v podnikání, kryjí ztráty našeho podnikání a také 

k překonání nepříliš zdárného období hospodaření společnosti. 

• výsledek hospodaření minulých let – je část zisku po zdanění, která nebyla 

přidělena do fondů ani vyplacena v dividendách a převádí se do dalšího období. 

Může se však jednat i o neuhrazenou ztrátu. 

• výsledek hospodaření – je část zisku po zdanění s podobnou charakteristikou 

jako výsledek hospodaření minulých let, jen se liší časové období. Zde se jedná 

o výsledek aktuálního fiskálního roku. A i v tomto případě se mohou objevit 

červená čísla, tudíž by se jednalo o ztrátu. 

 Cizí kapitál je dluhem podniku, který podnik musí v určené době splatit. Podle 

této doby jej rozdělujeme krátkodobý cizí kapitál (je poskytován na dobu do jednoho 

roku) a dlouhodobý cizí kapitál (je poskytován po dobu delší než jeden rok).12  

• Krátkodobý cizí kapitál – zahrnuje závazky podniku, které jsou splatné během 

jednoho roku. Můžeme mezi ně zařadit: 

o krátkodobé bankovní úvěry (eskontní, lombardní, kontokorentní), 

                                                 
12 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5.vyd. Praha:Grada Publishing, a.s., 2011. 471 s.  
ISBN 978-80-247-3494-1. Str.55. 
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o dodavatelské úvěry (zboží od dodavatele dodáno na úvěr – v rozvaze 

uvedeno jako závazky z obchodních styků), 

o zálohy přijaté od odběratelů (k dispozici do doby dodávky – 

v některých literaturách označen také jako odběratelský úvěr), 

o půjčky, 

o závazky k zaměstnancům (dosud nevyplacené mzdy či platy), 

o závazky vůči státu (nezaplacené daně), 

o výdaje příštích období (náklady, které budou splaceny v budoucnu), 

o jiné krátkodobé závazky. 

 

• Dlouhodobí cizí kapitál – zahrnuje, jak už je nám z názvu patrné, závazky 

splatné po dobu větší než jeden rok. Zde řadíme tyto položky: 

o dlouhodobé bankovní úvěry (např. hypotekární úvěr), 

o termínované půjčky (nejčastěji užívané pro financování 

dlouhodobého majetku), 

o vydané podnikové obligace a dlužní úpisy, 

o leasingové dluhy, 

o jiné dlouhodobé závazky. 

 I když je rozvaha jedním ze stěžejních dokumentů, ze kterých se získávají data 

pro zpracování finanční analýzy, musíme vzít v potaz možná úskalí tohoto účetního 

výkazu. Podstatné problémy analýzy rozvahy, na které se navazují další zapeklitosti, 

jsou: 

• stav rozvahy je popisován na základě historických cen, 

• zobrazuje stav hodnot k danému okamžiku a neposkytuje informace o dynamice 

podniku. Tento problém se částečně odstraní, pokud jsou data řazena do časové 

posloupnosti, 

• nepracuje s hodnotou peněz v čase, a přesně nezobrazuje současnou hodnotu 

aktiv a pasiv, neboť v údajích nejsou zapracovány vnější faktory ovlivňující 

položky rozvahy, 

• pro určení skutečné hodnoty některých položek je zapotřebí odhad. Např.: 

o skutečná kvalita stálých aktiv – stav mezi účetní a aktuální hodnotou; 
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o zásoby – zde je důležitá změna úrovně zásob v jednotlivých obdobích a 

příčina. Dále je zajímavá struktura a hodnota zásob ve vztahu 

k dosahovaným výkonům; 

o cenné papíry – zde je doporučeno analyzovat jednotlivé složky 

podnikového portfolia a s větší opatrností pohlížet na málo likvidní 

cenné papíry; 

o nadhodnocené pohledávky – zde se doporučuje ověření bonity 

pohledávky; 

o podhodnocené závazky.13 

2.2.2 Výkaz zisků a ztrát 

 Výkaz zisků a ztrát, neboli zkráceně nazýván výsledovka, poskytuje uživatelům 

informace o nákladech a výnosech, které se podílely na tvorbě hospodářského výsledku 

běžného období, který je posléze zobrazen v rozvaze jako jediný údaj. Je tedy důležitým 

zdrojem informací o finanční výkonnosti podniku. Přestože je rozvaha považována za 

páteř účetnictví, je pro finální produkt, tedy výroční zprávu, podstatnější výkaz zisků a 

ztrát. A to z důvodu, že hospodářský výsledek, respektive zisk či ztráta, má vyšší 

prioritu. 

 Výkaz zisků a ztrát je komponován na základě tzv. aktuálního principu, který 

nám říká, že veškeré transakce jsou zachycovány a vykazovány v období, jehož časově 

i věcně týkají, nikoliv dle toho, zda došlo v daném období k peněžnímu příjmu nebo 

výdaji. 

 Výkaz zisků a ztrát je v našem účetnictví strukturován do několika stupňů, 

z čehož nám vyplývá i několik typů celkového hospodářského výsledků, jak se sami 

můžete přesvědčit z následující základní struktury výkazu zisků a ztrát: 

 

I. OBCHODNÍ ČINNOST 

 + tržby za prodej zboží 

 - náklady na prodané zboží 

 = OBCHODNÍ MARŽE        

                                                 
13 Zpracováno dle: RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza. 3. rozšíř.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 
2010.139 s.  ISBN 978-80-247-3308-1. Str. 30 a 31 
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II. VÝROBNÍ ČINNOST 

 + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

 +/- změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 

 + aktivace (materiálu, zboží a dlouhodobého majetku vyrobených ve  

  vlastní režii a také aktivace vnitropodnikových služeb) 

 - výkonová spotřeba (materiál, energie, služby) 

 = PŘIDANÁ HODNOTA 

 - osobní náklady (mzdy, odměny, sociální zabezpečení) 

 - daně a poplatky (kromě daně z příjmů) 

 - odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 

 - ostatní provozní náklady 

 = PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ     

III. FINANČNÍ ČINNOST 

 + výnosy z finančních operací 

 - náklady finančních operací 

 = FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ      

             

 PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 +/- FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  

 - daň z příjmů za běžnou činnost 

 = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST    

IV. MIMOŘÁDNÁ ČINNOST 

 + mimořádné výnosy 

 - mimořádné náklady 

 - daň z příjmů z mimořádné činnosti 

 = MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ     

             

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 

 + MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 14 

  
                                                 
14 Konstrukce základní struktury výkazu zisků a ztrát dle: GRÜNWALD, R. – HOLEČKOVÁ, J. 
Finanční analýza a plánování podniku. Str.12. 
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 Informace získané z takto uspořádaného výkazu zisků a ztrát lze pak 

bezprostředně použít pro rozbor výsledku hospodaření podniku, především pro výpočet 

různých poměrových ukazatelů. Z hlediska finanční analýzy mají největší význam 

výnosy, tržby, provozní výsledek hospodaření, nákladové úroky, výsledek hospodaření 

za běžnou činnost a výsledek hospodaření za účetní období.15 

 Při zpracování dat z výkazu zisku a ztrát mohou vyplývat některé nejasnosti, 

s kterými se musíme náležitě vypořádat. Mezi tyto problémy řadíme: 

• výkaz zisku a ztrát obsahuje tokové veličiny, a proto jejich změny v čase nemusí 

být rovnoměrné; 

• výnosy dosažené v určitém období a náklady s nimi spojené nemusí být 

vynaloženy ve stejném období; 

• nákladové a výnosové položky se neopírají o skutečné peněžní toky, což 

znamená, že výsledný čistý zisk neobsahuje skutečně dosaženou hotovost 

získanou hospodařením v daném období.16 

2.2.3 Výkaz cash flow 

 Výkaz cash flow, též nazýván jako výkaz o tvorbě a použití peněžních 

prostředků nebo také pouhým překladem výkaz o peněžních tocích, je účetní výkaz, 

který srovnává bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich 

užitím (výdaji) za dané období. Tento výkaz slouží k posouzení skutečné finanční 

situace v podniku a odpovídá nám na otázku: kolik peněžních prostředků podnik 

vytvořil a kde a jak je použil? Tedy zjednodušeně řečeno, kudy tečou peníze. 

 Pod peněžními toky si přestavme přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů. Peněžní prostředky představují peníze v hotovosti, 

nevyjímaje ceniny a peníze na bankovních účtech. A za peněžní ekvivalenty se 

považuje krátkodobý likvidní majetek, který je možno s nízkými náklady na případnou 

transakci přeměnit v předem známý peněžní obnos a u něhož se nepředpokládá změna 

hodnoty v čase. 

                                                 
15 GRÜNWALD, R. – HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Nakladatelství 
Oeconomica, 180 str. 2006. ISBN 978-80-245-1108-5. Str. 13. 
16 Zpracováno dle: RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza. 3. rozšíř.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 
2010.139 s.  ISBN 978-80-247-3308-1., Str. 33. 
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neboť výkaz zisků a ztrát založený na aktuálním účetnictví neukazuje, zda vznikají 

reálné peněžní příjmy a výdaje.17 

 Nejčastěji se peněžní toky určují nepřímým způsobem. To znamená, že zisk si 

přetvoříme do pohybu peněžních prostředků. Tento nepřímý způsob kvantifikace 

jednotlivých kategorií peněžních toků si ukážeme na následujícím schéma:18 

 

 

 

 

2.2.4 Souvislosti účetních výkazů a jejich výsledná interpretace 

 V tomto odstavci si ukážeme jistou spojitost mezi všemi třemi již zmiňovanými 

finančními výkazy. Jde totiž o soustavu, v jejímž středu je rozvah a, z níž jsou zbylé 

bilance odvozeny. Rozvaha, jak je již výše zmíněno, sleduje zdroje financování a 

skladbu majetku nutného pro uskutečnění podnikatelského záměru. Výkaz zisků a ztrát 

nám objasňuje, jak vypadá tvorba zisku, který je přírůstek v kapitálu na straně pasiv. 

A nakonec výkaz cash flow, který vysvětluje změny peněžních prostředků, jež jsou 

na straně aktiv. 

                                                 
17 GRÜNWALD, R. – HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Nakladatelství 
Oeconomica, 180 str. 2006. ISBN 978-80-245-1108-5. Str. 14. 
18 Konstrukce: RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza. 3. rozšíř.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 
2010.139 s.  ISBN 978-80-247-3308-1., Str. 36. 
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Provázanost účetních výkazů je názorně vyobrazena na následujícím schématu:19 

 

  

 V neposlední řadě je důležitá i vhodná prezentace výsledků, jež nám vydají 

účetní výkazy. Tím že je Firma STAVOS Brno je akciová společnost, tak i z toho 

důvodu jsem vybral jako jednu z forem shrnutí údajů o hospodaření firmy výroční 

zprávu. To protože účetní jednotky se zákonnou povinností účetní závěrky auditorem, 

mezi něž patří i akciové společnosti, tudíž i STAVOS Brno, musí vyhotovit výroční 

zprávu. Zpráva se skládá ze základních identifikačních údajů firmy, které doplňují údaje 

z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a výkazu cash flow a mnoho dalších podstatných údajů 

platících pro firmu (v §21 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, nalezneme podrobný 

obsah výroční zprávy). 

 

2.3 Analýza poměrovými ukazateli 

 Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatelů jako metodického nástroje 

finanční analýzy bylo navrženo velké množství, řádově desítky ukazatelů, z nichž 

některé se navzájem liší pouze drobnými modifikacemi. Praktickým používáním se však 

                                                 
19 Konstrukce: RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza. 3. rozšíř.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 
2010.139 s.  ISBN 978-80-247-3308-1., Str. 38. 
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vyčlenila určitá skupina ukazatelů všeobecně akceptovaných, které umožňují vytvořit si 

základní představu o hospodářské a finanční situaci daného podniku.20 

 Ukazatele se běžně slučují do skupin podle toho, jak jsou konstruovány. 

Nejčastěji členíme skupiny dle vázanosti k určitému finančnímu stavu v podniku. Kolik 

máme skupin je diskutabilní otázka, jelikož v některé odborné literatuře se dočtete 

sedmi, v jiné zase rozděleno na čtyři, tím že skupiny slučují dle podobností. Ale on není 

podstatný počet kategorií, protože ve výsledku nám odpoví na otázky ohledně 

podnikového financování stejně. Rozhodl jsem se pro členění dle knihy profesora 

Valacha a kolektivu Finanční řízení podniku na 4 základní skupiny: 

1. Ukazatele rentability (profitability ratios) 

a. podskupina ukazatelů aktivity (asset utilization ratios) 

2. Ukazatele zadluženosti (debt ratios) 

3. Ukazatele platební schopnosti, tj. solventnosti a likvidity (liquidity ratios) 

4. Ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu – hodnotí akciové společnosti, jejíž 

akcie jsou volně obchodovatelné. Pro potřeby bakalářské práce není nutné tuto 

skupinu dále definovat, jelikož firma STAVOS Brno a. s. má akcie vázané, tudíž je 

analýza pomocí ukazatelů 4. skupiny zbytečná. 

 

2.3.1 Ukazatele rentability a aktivity 

 Rentabilita, též také výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku s použitím investovaného kapitálu. 

Obecná definice rentability je známa jako podíl zisku a vloženého kapitálu: 

����
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 Ukazatele rentability používáme pro hodnocení a souhrnné posouzení celkové 

efektivnosti podniku. Prostřednictvím nich se vyjadřuje intenzita využití, rozšiřování a 

                                                 
20 GRÜNWALD, R. – HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Nakladatelství 
Oeconomica, 180 str. 2006. ISBN 978-80-245-1108-5. Str. 26. 
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zhodnocování do podniku vloženého kapitálu. Pod termínem vložený kapitál si 

představme tři různé významy, podle kterých se rozlišují tři základní ukazatele 

rentability: 

• rentabilita celkového kapitálu, 

• rentabilita vlastního kapitálu, 

• rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu.21 

  

 Zdrojová data pro tyto ukazatele plynou ze dvou účetních výkazů, rozvahy a 

výkazu zisků a ztrát, což je zařazuje do kategorie tzv. mezivýkazových poměrových 

ukazatelů. Z rozvahy je zapotřebí objem kapitálu a z výkazu zisků a ztrát velikost zisku. 

A co se týče zisku, i zde jej můžeme rozškatulkovat na několik kategorií: 

• Zisk před odečtením odpisů, úroků a daní (ZUOD) – znám také pod anglickou 

zkratkou EBDIT (Earnings before Depreciation, Interest and Taxes). 

• Zisk před odečtením úroků a daní (ZUD) – s anglickou zkratkou EBIT 

(Earnings before Interest and Taxes) – nám znázorňuje provozní výsledek 

hospodaření, zisk či ztrátu. Analýzou hojně využívaný tam, kde se zjišťuje 

srovnání mezi firmami.  

• Zisk před zdaněním (ZD) – s anglickou zkratkou EBT (Earnings before Taxes) 

– je provozní zisk již snížený či zvýšený o finanční a mimořádný výsledek 

hospodaření.  

• Zisk po zdanění (Z) – s anglickou zkratkou EAT (Earnings after Taxes) – jde 

vlastně o čistý zisk (Net Profit – NP) – najdeme jej ve výkazu zisků a ztrát pod 

výsledkem hospodaření za běžné účetní období. Využívá se ve 

všech ukazatelích, které hodnotí výkonnost firmy.22 

 

                                                 
21 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Ekopress,s.r.o., 1999. 
324s. ISBN 80-86119-21-1. Str. 95. 
22 Zpracováno dle: RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza. 3. rozšíř.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 
2010.139 s.  ISBN 978-80-247-3308-1., Str. 52. 
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Ukazatel rentability celkového kapitálu 

 Označován jako ROA23 (return of assets), někdy také můžeme vyčíst ROI 

(return on investments). Tento ukazatel vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, její 

schopnost vydělávat nebo jinak řečeno produkční sílu.  

��� �
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 Název nám už napovídá, že se jedná o všechen do podniku vložený kapitál, což 

představuje krátkodobé i dlouhodobé závazky plus vlastní kapitál.  

 Finanční struktura zde není rozhodující, posuzuje se reprodukce celkového 

vloženého kapitálu bez ohledu na to, zda je cizí či vlastní. Proto hodnotu celkového 

kapitálu nepřebírá v rozvaze ze strany pasiv, ale z části, kde se vykazují podniková 

aktiva. Jsou to právě aktiva, které vytváří nové zdroje a výnosy, z níž se následně člení 

na zisk, úroky a daně. Jako celkový vložený kapitál v tomto případě tedy bereme 

celková aktiva. 

 Do čitatele se dosazuje většinou zisk před odečtením úroků placených z cizího 

kapitálu a zdaněním, tedy EBIT, což odpovídá provoznímu výsledku hospodaření. Jeho 

použitím získáme položku, kterou je možno srovnat s hodnotami ROA z odvětvových 

finančních analýz Ministerstva průmyslu a obchodu, jež můžeme najít na www.mpo.cz. 

��� �
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

 Označován jako ROE,24 což je zkratka anglického pojmu return on equity. Tento 

ukazatel vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či vlastníky podniku.  

 Hodnota tohoto ukazatele ukazuje akcionářům, společníkům či dalším 

investorům, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos a zda se využívá s intenzitou 

                                                 
23 RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza. 3. rozšíř.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010. 139 s.  
ISBN 978-80-247-3308-1., Str. 52. 
24 RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza. 3. rozšíř.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010. 139 s.  
ISBN 978-80-247-3308-1., Str. 53. 
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odpovídající velikosti investičního rizika. Do čitatele zasadíme čistý zisk po zdanění, 

tedy EAT, a ve jmenovateli se objeví vlastní kapitál.  
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 Pro investora je důležité, aby ukazatel ROE byl vyšší než úroky, které by 

obdržel při jiné formě investování (z obligace, termínovaného vkladu, majetkových 

cenných papírů apod.).25Pokud má ROE dlouhodobě nižší nebo rovnou hodnotu jako 

státem garantované cenné papíry, například statní dluhopisy, u kterých se dnes úroková 

míra pohybuje kolem 1,5%, tak podnik nejpravděpodobněji zbankrotuje, jelikož 

racionálně uvažující investor vloží svůj kapitál do jiné výnosnější investice. 

 

Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu 

 Označován jako ROCE26, zkratka ze začínajících písmen anglického sousloví 

return on capital employed. Jedná se o ukazatel výnosnosti celkového investovaného 

kapitálu, což také znamená míru zhodnocení podnikových aktiv financovaný z cizího 

dlouhodobého a vlastního kapitálu. 
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Vedlejší ukazatele rentability 

 V praxi se dále využívají tyto ukazatele: 

• Ukazatel rentability tržeb – ROS (return on sales) – ukazatel zisku v poměru 

k tržbám (zisková marže nebo ziskové rozpětí) vyjadřuje schopnost podniku 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, kolik dokáže podnik vyprodukovat 

                                                 
25SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Praha: Computer Press, a.s., 2011. 152 s. 
  ISBN 978-80-251-3386-6. Str.57. 
26RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza. 3. rozšíř.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010. 139 s.  
ISBN 978-80-247-3308-1., Str. 53. 
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„efektu“ na 1 Kč tržeb.27 Obecně platí, že čím je v podniku vyšší rentabilita 

tržeb, tím lepší je jeho stav z hlediska produkce.  

��# �
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• Ukazatel nákladovosti – ROC28 (return on costs) – je doplněk ukazatele 

rentability tržeb. Jde o podíl celkových nákladů podniku a jeho tržeb. Lze 

všeobecně říci, že čím je hodnota ukazatele nákladovosti nižší, tím se podnik 

dopracovává k lepším výsledkům hospodaření, poněvadž na 1 Kč tržeb dokáže 

vynaložit menší náklady. A to, že se jedná o doplňkový ukazatel, je patrné ze 

vztahu: 

��� � 1 &
����

�$ž�!
� 1 & ��# 

 

2.3.1.1 Ukazatelé aktivity (Asset utilitization ratios) 

 Jedná se souhrnný název pro soustavu dílčích ukazatelů, které se vážou na určité 

formy aktiv. Ukazatele jsou založeny na pohybu oněch aktiv a mohou být dvou typů. 

První typ zkoumá rychlost obratu a druhý dobu obratu. Nejčastěji se sleduje obrat 

(tj. kolikrát se položka obrátí za určitý časový interval) zásob, pohledávek a stalých 

aktiv. 

 Ukazatelé aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li 

jich více, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich 

nedostatek, pak se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských 

příležitostí a přichází o výnosy, které by mohl získat.29  

                                                 
27 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Ekopress,s.r.o., 1999. 
324s. ISBN 80-86119-21-1. Str. 100. 
28 RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza. 3. rozšíř.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010. 139 s.  
ISBN 978-80-247-3308-1., Str. 56. 
29 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Praha: Computer Press, a.s., 2011. 152 s. 
  ISBN 978-80-251-3386-6. Str.60. 
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Mezi ukazatele aktivity řadíme30: 

• Vázanost celkových aktiv (total assets turnover) – dává informaci, jak intenzivně 

podnik využívá svá aktiva k dosažení tržeb. Nižší hodnota je v tomto ukazateli 

lepší, značí to totiž podnikovou expanzi, aniž by bylo zapotřebí zvyšování 

finančních zdrojů. 
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• Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio) – udává počet obrátek aktiv za 

hospodářský rok. 

��$� �	����ý�� ���� �
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• Obrat stalých aktiv (fixed assets turnover) – též nazýván jako ukazatel flexibility 

podniku vzhledem k možnému poklesu tržeb. 
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• Obrat zásob (inventory turnover ratio) – ukazatel intenzity využití zásob a 

udává, kolikrát je každá položka zásob prodána a znovu uskladněna. 

��$� �á��� �
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• Doba obratu zásob (inventory turnover) – nám poskytuje informace, jak dlouho 

jsou oběžná aktiva vázaná ve formě zásob, což se dá vypočítat jako podíl počtů 

dnů v roce (360) a obratu zásob. 

(�� ��$�� �á��� �
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30 Zpracováno dle: SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Praha: Computer Press, a.s., 2011. 
152 s. ISBN 978-80-251-3386-6. Str.61. 
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• Obrat pohledávek (accounts receivable turnover) – tento ukazatel nám říka, za 

jak dlouhou dobu jsou pohledávky přeměněny na peněžní prostředky a to 

v podobě počtu obrátek. Vyjadřujeme jej jako poměr tržeb a stavu pohledávek. 

��$� ����	�á�	� �
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• Doba obratu pohledávek (average collection period nebo debtor days ratio) – 

ukazuje, jak dlouho či spíše kolik dní se majetek podniku vyskytuje ve formě 

pohledávek. Značí průměrné inkasní období. 

(�� ��$�� ����	�á�	� �
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2.3.2 Ukazatelé zadluženosti 

 Pojmem zadluženost vyjadřujeme fakt, že podnik používá k financování aktiv a 

svých činností cizí zdroje, tedy dluh. Cizí zdroje ovlivňují jak výnosnost kapitálu 

akcionářů, tak i riziko.  

 V prostředí velkých podniků je nereálné, aby veškerá svá aktiva podnik 

financoval jen z cizích nebo naopak jenom z vlastních zdrojů. Použití pouze vlastního 

kapitálu by mělo za následek snížení celkové výnosnosti vloženého kapitálu. 

Financování z výhradně cizího kapitálu s sebou nese jiný problém, a to obtíže při jeho 

získávání. Naše právní normy určitou výši vlastního kapitálu vyžadují, tudíž druhou 

variantu úplně vylučují. 

 Na financování podnikových aktiv se tedy podílejí v určité míře jak cizí tak 

vlastní kapitál. Poměr mezi nimi závisí na oboru, ve kterém se podnik nachází. Většinou 

platí obecná zásada, že by měl být vlastní kapitál vyšší než cizí, vzhledem k nutnosti 

splácení cizího kapitálu. Ve stavebnictví tato obecná zásada spíše neplatí, jelikož velké 

stavební zakázky a s nimi spjaté obrovské finanční objemy na realizaci nemohou být 

povětšinou kryty jinak než z bankovního, respektive finančního sektoru, tudíž se 

jazýček pomyslných vah vychyluje na stranu cizího kapitálu.  
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 Mezi ukazatele zadlužeností zařazujeme: 

• Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) – základním ukazatelem zadluženosti je 

poměr celkových závazků k celkovým aktivům. Obecně platí, že čím vyšší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím je vyšší riziko 

jak věřitelů, tak i akcionářů.31 
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• Kvóta vlastního kapitálu (equity ratio) – je doplňkem předchozího ukazatele. 

Vyjadřuje finanční nezávislost podniku. Oba ukazatele (jejich součet je roven 1) 

informují o finanční struktuře podniku (o skladbě kapitálu).32 
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• Koeficient zadluženosti (debt-equity ratio) – vypovídací schopnost tohoto 

ukazatele je stejná jako u ukazatele věřitelského rizika. Oba rostou v závislosti 

na vývoji velikosti dluhů v podnikové finanční struktuře. 
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• Úrokové krytí (interest coverage) – tento ukazatel nás informuje o tom, zda zisk 

převyšuje placené úroky a kolikrát. Zjišťuje tedy, jestli je pro podnik ještě 

dluhové zatížení únosné. Ukazatel úrokového krytí ukazuje velikost 

bezpečnostního polštáře pro věřitele. Doporučenou hodnotou v zahraničí je 

trojnásobek či více.33 
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31 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Ekopress,s.r.o., 1999. 
324s. ISBN 80-86119-21-1. Str. 105 a 106. 
32 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Praha: Computer Press, a.s., 2011. 152 s. ISBN 978-
80-251-3386-6. Str.64. 
33 RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza. 3. rozšíř.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010. 139 s.  
ISBN 978-80-247-3308-1., Str. 64. 
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2.3.3 Ukazatele likvidity 

 Trvalá platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné existence 

podniku v podmínkách trhu. Pravděpodobnost jejího zachování je proto logicky součást 

globální charakteristiky finančního zdraví podniku.34 

 Ve spojitosti s platební schopností podniku se vyskytuje několik pojmů, které 

v úvodu není na škodu vysvětlit. Jde o solventnost, likviditu a likvidnost, jež definujeme 

takto:35 

• Solventnost – je schopnost získávání prostředků na umoření podnikových 

závazků. Jednoduše řečeno připravenost hradit své dluhy v době jejich 

splatnosti. 

• Likvidita – značí momentální schopnost hradit splatné závazky. Je předpokladem 

finanční rovnováhy podniku. Je-li rovnováha porušena a podnik je trvale 

nelikvidní, mluvíme o platební neschopnosti, resp. insolvenci, což znamená, že 

splatné dluhy jsou vyšší než použitelná hodnota aktiv. 

• Likvidnost – označujeme jako schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se rychle a 

bez větších ztrát na hotové peníze, jež představují nejlikvidnější stupeň majetku, 

následují pohledávky za výrobky a služby, zásoby výrobků, polotovary, 

suroviny a dlouhodobý hmotný majetek. 

  

 Obecně platí, že čím vyšší likvidita, tím se snižuje nebezpečí platební 

neschopnosti, ale současně je i snížená výnosnost podniku (peníze sami o sobě nejsou 

výnosné).  

 Poměrové ukazatele likvidity jsou podílem mezi podnikovými prostředky, 

kterými je možno platit, a tím, co je nutno uhradit. Dosazovány jsou nejlikvidnější 

aktiva, což představuje oběžný majetek, a krátkodobé závazky. 

                                                 
34 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Ekopress,s.r.o., 1999. 
324s. ISBN 80-86119-21-1. Str. 108. 
35 Zpracováno dle: SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5.vyd. Praha:Grada Publishing, a.s., 2011. 
471 s.  ISBN 978-80-247-3494-1. Str.51. 



38 
 

 Ukazatel běžné likvidity36 (current ratio), též likvidita 3. stupně, nám ukazuje, 

kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky podniku. Podstata ukazatele běžné 

likvidity spočívá v tom, že pro úspěšnost podnikové činnosti je zásadní, aby k umoření 

krátkodobých závazků bylo použito těch položek aktiv, jež jsou pro tento účel určeny. 

Jako postačující hodnota tohoto ukazatele je vyšší než 1,5. 
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 Ukazatel pohotové likvidity37 (quick ratio, acid test), taky nazýván jako likvidita 

2. stupně, vylučuje nevýhodu předchozího ukazatele, čímž z oběžných aktiv odstraňuje 

zásoby a tím pádem zůstávají v čitateli už jen peněžní prostředky, krátkodobé cenné 

papíry a krátkodobé pohledávky. Při analyzování je však užitečné zkoumat poměr obou 

ukazatelů a to z pohledu vlivu zásob na likviditu podniku. Pro zachování likvidity 

podniku se pohybuje ukazatel pohotové likvidity od jedné výš. 
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 Ukazatel okamžité likvidity38 (cash ratio), taky nazýván jako likvidita 1. stupně, 

představuje nejužší vymezení likvidity. Do ukazatele dosazujeme nejlikvidnější položky 

rozvahy, jež reprezentují peněžní prostředky (v hotovosti a na běžných účtech) a jejich 

ekvivalenty (obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, směnečné dluhy a 

šeky). Ukazatel okamžité likvidity měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele z americké literatury je v rozmezí 0,9-1,1. U nás 

v České republice je rozsah rozšířen v dolní mezi a to až na 0,6. 
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36 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Praha: Computer Press, a.s., 2011. 152 s. ISBN 978-
80-251-3386-6. Str.66. 
37 RŮČKOVÁ, P., Finanční analýza. 3. rozšíř.vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010. 139 s.  
ISBN 978-80-247-3308-1., Str. 50. 
38 SEDLÁČEK, J., Finanční analýza podniku. 2.vyd. Praha: Computer Press, a.s., 2011. 152 s. ISBN 978-
80-251-3386-6. Str.67. 
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3 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Plánování je komplexní rozhodovací proces, na jehož konci stojí návrh, 

hodnocení a výběr cílů. Východiskem pro plánování je především finanční analýza. Při 

vypracování plánu je však nezbytné zohledňovat nejen minulost podniku, ale především 

aktuální a budoucí podmínky pro fungování podniku, tj. měnící se makro- a 

mikroklima.39 

 Rozhodování o financování je charakteristické tím, že jde o dlouhodobé 

rozhodování, kde je nezbytné zohledňovat dva základní činitele: čas a riziko změn po 

dobu přípravy i realizování projektů. Finanční plánování výrazně ovlivňuje efektivnost 

celé činnosti podniku po dlouhé období.40 

 Financování představuje obstarání finančních zdrojů, obecně kapitálu ve všech 

formách a jeho použití k získání potřebného majetku a k úhradě výdajů na činnost 

firmy. Podniky by se měli řídit zlatými pravidly pro financování:  

• Dlouhodobý majetek by měl být pokryt vlastním kapitálem a dlouhodobými 

dluhy. 

• Oběžný majetek by měl být kryt hlavně krátkodobými závazky a také z části 

dluhy dlouhodobými. 

 Investování stavebního podniku se zaměřuje především na obnovu a rozšiřování 

hmotného a nehmotného investičního majetku (např. těžká stavební technika, grafický 

software apod.). V nevelké míře se může jednat i investice do finančního majetku, do 

reklamy či do rozvoje zaměstnanců. 

 Na všechny plánované kroky navazuje rozhodnutí o způsobu financování, které 

se promítnou do rozvahy – do položek krátkodobých nebo dlouhodobých cizích zdrojů 

nebo do položky vlastního kapitálu. Následně se propočtou základní poměrové 

ukazatele a zjistí se dopady na finanční zdraví podniku, které je výslednicí jednak 

rozhodnutí o tempu tržebního růstu, jednak o způsobu financování. 

  

                                                 
39 KISLINGEROVÁ, E., Oceňování podniku. 2.vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2001. 367s.   
ISBN 80-7179-529-1. Str.97. 
40 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. 2. vydání. Praha: Nakladatelství Ekopress,s.r.o., 1999. 
324s. ISBN 80-86119-21-1. Str. 181. 
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4 PROFIL ANALYZOVANÉHO PODNIKU 

 

4.1 Historický vývoj  

 Právním předchůdcem firmy STAVOS Brno, a. s. byl státní podnik Průmyslové 

stavby Brno a z něj odštěpený závod Dukovany, který byl generálním dodavatelem 

Jaderné elektrárny Dukovany. Na jaře roku 1990, přesněji v dubnu, se tento závod 

přetvořil do firmy STAVOS Brno, státní podnik. Roku 1994 na základě privatizačního 

projektu byl STAVOS Brno, státní podnik zprivatizován ve výběrovém řízení firmou 

STAVOS Brno, s. r. o., kterou tvořilo pět členů vrcholného managementu. O další dva 

roky později proběhla změna právní formy ze STAVOS Brno, s. r. o. na STAVOS 

Brno, a. s., kterou má podnik od roku 1996 až doposud. 

4.2 Obecné údaje 

 STAVOS Brno, akciová společnost, jejíž rozhodující 

předmět činnosti je stavební činnost, má sídlo v brněnských 

Černovicích na ulici U Svitavy s číslem popisným 2. Při 

založení a tudíž i na základním kapitálu se podílelo několik 

společníků, z nichž žádný nemá majoritní podíl akcií. 

Organizačně je společnost uspořádaná do šesti samostatných 

divizí podléhajících hlavnímu vedení, což zobrazuje schéma. 

 Stavební podnik STAVOS Brno, a.s. se vypracoval 

za dobu své existence v jednu z významných stavebních 

společností v jihomoravském regionu. Mezi základní kameny úspěšného působení na 

trhu patří silné zázemí, doprovázeno finanční stabilitou a dbáním na vysokou kvalitu a 



 

jakost, kterou potvrzují držené 

ČSN EN ISO 14001:2005 a 

na jednu stavební činnost, ale má širší záb

udržovací a odstraňovací práce v

vodohospodářského stavitelství. Stavební 

oceněna v každoročním žeb

společnost STAVOS Brno, a.s. obdržela cenu Stavební firma roku v

zaměstnanců vypsanou 

4.3 Výrobní program

 Výrobní činnost firmy

stavební práce, se člení na 

• bytová výstavba

• výstavba výrobního charakteru,

• výstavba nevýrobního charakteru,

• vodohospodář

 Pro představu výstavba výrobního charakteru zahrnuje pr

jsou haly, elektrárny a podobn

stavby, rekonstrukce 

inženýrské výstavbě je už z

 V roce 2010 skladba výrobního programu dle podílu na celkovém objemu prací 

vypadala následovně:

                                        
41 Konstrukce grafu na základ

26,5%

Skladba výrobního programu

41 

jakost, kterou potvrzují držené jakostní certifikáty dle ČSN EN 

14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Společnost

činnost, ale má širší záběr a to od výstavby „na klí

ňovací práce v oborech pozemního, dopravního, inženýrsk

ského stavitelství. Stavební činnost podniku byla v

čním žebříčku nejlepších staveb jihomoravského kraje 

nost STAVOS Brno, a.s. obdržela cenu Stavební firma roku v

vypsanou Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Výrobní program 

činnost firmy STAVOS Brno, a.s., což zde př

člení na několik základních skupin: 

bytová výstavba, 

výstavba výrobního charakteru, 

výstavba nevýrobního charakteru, 

vodohospodářská a inženýrská výstavba. 

edstavu výstavba výrobního charakteru zahrnuje prů

jsou haly, elektrárny a podobně. Oproti tomu do výstavby nevýrobního charakteru pat

e či údržba občanských staveb. V bytové, vodohospodá

ě je už z názvu patřičně, jasné jakým předmětem se zabývají.

roce 2010 skladba výrobního programu dle podílu na celkovém objemu prací 

ě:41 

                                                 
Konstrukce grafu na základě dat z Výroční zprávy společnosti STAVOS Brno, a.s. za rok 2010.

31,7%

26,4%

26,5%

15,0%

Skladba výrobního programuv roce 2010

bytová výstavba

výstavba nevýrobního 
charakteru
výstavba výrobního 
charakteru
vodohospodá
inženýrská výstavba

N EN ISO 9001:2009, 

čnost se nevymezuje jen 

r a to od výstavby „na klíč“ až po změnové, 

oborech pozemního, dopravního, inženýrského či 

byla v minulosti několikrát 

ích staveb jihomoravského kraje či v roce 2007 

nost STAVOS Brno, a.s. obdržela cenu Stavební firma roku v kategorii do 200 

. 

představují výstavba a 

edstavu výstavba výrobního charakteru zahrnuje průmyslové stavby, jako 

. Oproti tomu do výstavby nevýrobního charakteru patří 

bytové, vodohospodářské a 

ětem se zabývají. 

roce 2010 skladba výrobního programu dle podílu na celkovém objemu prací 

 

nosti STAVOS Brno, a.s. za rok 2010. 

bytová výstavba

výstavba nevýrobního 
charakteru
výstavba výrobního 
charakteru
vodohospodářská a 
inženýrská výstavba
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4.4 Realizované stavby 

 Za necelé dvě desítky let existence společnosti bylo realizováno mnoho projektů, 

z nichž představím pouze několik vybraných.42 

SFINX – Jde o polyfunkční objekt v Brně na ulici 

Hrnčířská, 94 bytů a 4500 m2 komerčních prostor, 

o celkovém finančním objemu 320 milionů Kč. 

Investorem byla sama firma. Realizace probíhala 

od ledna 2000 do prosince 2001. 

Obytný soubor Nová Slatina – Areál je tvořen 17 

domy s pestrou škálou 282 bytů. Realizace začala 

v roce 2008 a pokračovala v několika etapách do 

roku 2011. Navazovat na něj bude další vlastní 

developerský projekt – komerční komplex BRNO 

EASTGATE Office park – který se začne 

realizovat v půlce roku 2012. 

Jaderná elektrárna Dukovany – Zde se provádí 

série modernizací, rekonstrukcí a udržovacích 

prací. Firma má osvědčení pro práci v jaderných 

elektrárnách. 

 

 

Hala Symbol Technologies Motorola – Nachází se 

v Brně v Technologickém parku a realizována 

byla v roce 2004 o finančním objemu 81 milionů 

korun. 

  

                                                 
42 Zdroj obrázků na http://www.stavos.cz 



 

5 ANALÝZA 

5.1 Obecná analýza

 Pro zmapování situace je výhodn

silné nebo naopak slabé stránky, možné

K tomuto účelu je vhodná SWOT analýza, která monitoruje všechny zmín

Název analýzy je odvozen od po
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5.2.1 Analýza poměrovými ukazateli 

 Zde se provede rozbor všech nejpodstatnějších oblastí finančního hospodaření 

společnosti STAVOS Brno, a.s.. A jedná se o rentabilitu, likviditu a zadluženost 

podniku. Předpokladem pro její zpracování jsou základní účetní výkazy. 

Zjednodušená rozvaha a výkaz zisků a ztrát firmy STAVOS Brno, a.s. (v tis. Kč) 

Ozn. 
pol. Položka 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

  AKTIVA CELKEM 360 371  336 755 336 698 

B Dlouhodobý majetek 122 899 113 318 116 594 

B1 Dlouhodobý nehmotný majetek 59 73 80 

B2 Dlouhodobý hmotný majetek 99 018 112 694 115 045 

B3 Dlouhodobý finanční majetek 23 822 551 1 469 

C Oběžná aktiva 235 452 221 551 218 381 

C1 Zásoby 22 114 21 170 36 500 

C2 Dlouhodobé pohledávky 8 795 12 170 8 951 

C3 Krátkodobé pohledávky 131 672 125 202 121 256 

C4 Finanční majetek 70 871 63 009 51 674 

D Časové rozlišení 2 020 1 886 1 723 

  PASIVA CELKEM 360 371 336 755 336 698 

A Vlastní kapitál 187 620 164 439 137 398 

A1 Základní kapitál 92 500 92 500 92 500 

A2 Kapitálové fondy -25 -32 -239 

A3 Fondy ze zisku 11 139 9 704 8 617 

A4 Výsledek hospodaření min. let 58 983 33 583 14 774 

B Cizí zdroje 172 060 171 045 197 756 

B1 Rezervy 36 016 40 171 34 575 

B2 Dlouhodobé závazky 13 885 1 818 2 113 

B3 Krátkodobé závazky 118 234 93 062 125 098 

B4 Bankovní úvěry a výpomoci 3 925 35 994 35 970 

C Časové rozlišení 691 1 271 1 544 
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Č. 
pol Položka 31.12.‘10 31.12.‘09 31.12.‘08 

I. OBCHODNÍ ČINNOST       

1 Tržby za prodej 8 764 19 157 11 177 

2 Obchodní marže 1 965 3 040 3 003 
II.  VÝROBNÍ ČINNOST       

3 Výkony  367 332 450 956 496 396 
4 Výkonová spotřeba 280 581 330 927 384 415 

4.1 Spotřeba materiálu a energie 68 454 63 371 104 120 
4.2 Služby 212 127 267 556 280 295 

5 Přidaná hodnota 88 716 123 069 114 984 
6 Osobní náklady 60 536 61 029 62 022 
7 Daně a poplatky 1 898 1 371 1 311 

8 
Odpisy nehmotného a hmotného investičního 
majetku 

7 339 13 579 19 990 

9 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

17 747 12 026 10 486 

10 
Zůstatková cena prodaného invest. majetku a 
materiálu 

12 614 8 355 8 648 

11 
Změna stavu rezerv a oprav. položek v 
provozní oblasti a komplex. nákladů do příštích 
období 

1 763 5 347 4 266 

12 Ostatní provozní výnosy 32 764 406 916 
13 Ostatní provozní náklady 23 188 6 871 4 979 

14 Provozní hospodářský výsledek (EBIT) 31 889 38 949 31 170 
III.  FINANČNÍ ČINNOST       

15 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 200 500 9 473 
16 Prodané cenné papíry 200 1 125 10 177 
17 Výnosové úroky 625 663 1 207 
18 Nákladové úroky 1 379 1 738 2 686 
19 Ostatní finanční výnosy 185 929 954 
20 Ostatní finanční náklady 1 579 1 380 1 625 
21 Finanční výsledek hospodaření  -2 148 -2 151 -2 854 
22 Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) 29 741 36 798 28 315 
23 Daň z příjmu za běžnou činnost 4 718 8 114 6 569 

24 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 25 023 28 684 21 747 
IV  MIMOŘÁDNÁ ČINNOST       

25 Mimořádné výnosy 0 0 0 
26 Mimořádné náklady 0 0 -1 

27 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 -1 

28 Výsledek hospodaření za účetní obd. (EAT) 25 023 28 648 21 746 



47 
 

5.2.1.1 Analýza rentability 

Ukazatel rentability celkového kapitálu  ��� �
2345

6789:;á <9=>;<
 

rok EBIT celková aktiva ROA 
2010 31889 360371 8,8% 
2009 38949 336755 11,6% 
2008 31170 336698 9,3% 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ��� �
2?5

;8<@=Aí 9<B>=á8
 

rok EAT vlastní kapitál ROE 
2010 25023 187620 13,3% 
2009 28684 164439 17,4% 
2008 21746 137398 15,8% 

 

Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu 

  ���� �
2345

C8:DE:C:Fé Gá;<G9HI;8<@=Aí 9<B>=á8
  

rok EBIT DZ+VK ROCE 
2010 31889 201505 15,8% 
2009 38949 166257 23,4% 
2008 31170 139511 22,3% 

 

Ukazatel rentability tržeb  ��# �
2345

=JžFH
 

rok EBIT tržby ROS 
2010 31889 369297 8,64% 
2009 38949 453996 8,58% 
2008 31170 499399 6,24% 

 

Vyhodnocení ukazatelů rentability 

 Z podnikových dat lze již na první pohled vyčíst dobrou kondici, s kterou si drží 

dobré postavení na stavebním trhu. Jeho efektivnost využívaní aktiv, kterou představuje 

ROA, se dlouhodobě pohybuje nad teoretickou metou 4,5 a kolem průměru v odvětví 

dle statistik MPO, který je dán pro rok 2010 hodnotou 8,83%, což značí dobré 

zhodnocování. I ostatní ukazatele jsou lepší nebo rovny standardním hodnotám ve 

stavebnictví. Na ukazateli rentability tržeb můžeme pozorovat zlepšenou ziskovou 

marži i přes pokles tržeb zapříčiněný nepříznivým vývojem odvětví. 
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5.2.1.1.1 Analýza aktivity 

Vázanost celkových aktiv �
6789:;á <9=>;<

=JžFH
 

rok celková aktiva tržby vázanost CA 
2010 360371 369297 0,98 
2009 336755 453996 0,74 
2008 336698 499399 0,67 

 

Obrat celkových aktiv �
=JžFH

6789:;á <9=>;<
 

rok celková aktiva tržby obrat CA 
2010 360371 369297 1,02 
2009 336755 453996 1,35 
2008 336698 499399 1,48 

 

Obrat stalých aktiv �
=JžFH

@=á8á <9=>;<
 

rok tržby stálá aktiva obrat SA 
2010 369297 122899 3,00 
2009 453996 113318 4,01 
2008 499399 116594 4,28 

 

Obrat zásob �
=JžFH

Gá@:FH
   Doba obratu zásob �

KLM

:FJ<= Gá@:F
 

rok tržby zásoby obrat zásob doba obratu 
2010 369297 22114 16,70 21,56 
2009 453996 21170 21,45 16,79 
2008 499399 36500 13,68 26,31 

 

Obrat pohledávek �
=JžFH

B:E87Cá;9H
 Doba obratu pohledávek �

KLM

:FJ<= B:E87Cá;79
 

rok tržby pohledávky obrat pohledávek doba obratu 
2010 369297 140467 2,63 136,93 
2009 453996 137372 3,30 108,93 
2008 499399 130207 3,84 93,86 

 

Vyhodnocení ukazatelů aktivity 

 Zde se pojednává o hospodárnosti aktiv jako celku i jeho dílčích celků. Jak 

vázanost tak obrat aktiv se rovná odvětvovému průměru a tudíž firmě nevznikají 
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zbytečné náklady na jejich vedení, čímž se nesnižuje zisk, z čehož i zde vyplývá dobrá 

správa a hospodaření.  

 U zásob ve stavebnictví je to jiné než v jiných oborech. Zásoby není nutné kupit 

dlouhodobě dopředu. Ve stavebnictví by bylo totiž neefektivní mít značnou část 

prostředků vázaných v zásobách, které by nebyly využity v krátké době na stavbě, ale 

ležely by ve skladu. Hlavním faktorem je vyšší cena stavebních materiálů a s rostoucím 

počtem zásob by rostla i hodnota neefektivně vložených peněz. Vypočtené ukazatele 

nám tedy potvrzují, že objem zásob je dostatečný pro efektivní hospodaření v tomto 

odvětví.   

 I pohledávky ve stavebnictví mají svá specifika. Stavební zakázky jsou 

dlouhodobé a finančně objemné, proto, co se financování týče, je pokryta z velké části 

cizími zdroji s vidinou budoucího profitu, ať finančního či sociálního. Stavební firma 

má postupem času výstavby zavázáno větší a větší množství vlastních nebo půjčených 

prostředků, které je nutno investorem dle předem sepsané smlouvy proplatit, respektive 

vyfakturovat. Nejčastější doba splatnosti pohledávek podniku STAVOS Brno, a.s. se 

pohybuje od 30ti do 60ti dnů, což představuje více než 70% jejich celkových 

pohledávek. A ukazatele to jenom potvrzují a nijak se neodlišují od průměrných hodnot 

objevujících se ve stavebnictví. 

 

5.2.1.2 Analýza zadluženosti 

Ukazatel věřitelského rizika �
6789:;é 6>Gí 9<B>=á8

6789:;á <9=>;<
 

rok celk. cizí kapitál celková aktiva debt ratio 
2010 172060 360371 0,48 
2009 171045 336755 0,51 
2008 197756 336698 0,59 

Kvóta vlastního kapitálu �
;8<@=Aí 9<B>=á8

6789:;á <9=>;<
 

rok vlastní kapitál celková aktiva equity ratio 
2010 187620 360371 0,52 
2009 164439 336755 0,49 
2008 137398 336698 0,41 
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Koeficient zadluženosti �
6789.6>Gí 9<B>=á8

;8<@=Aí 9<B>=á8
  

rok celk. cizí kapitál vlastní kapitál koeficient 
2010 172060 187620 0,92 
2009 171045 164439 1,04 
2008 197756 137398 1,44 

 

Úrokové krytí �
2345

Aá98<C:;é úJ:9H
 

rok EBIT nákladové úroky úrokové krytí 
2010 31889 1379 23,12 
2009 38949 1738 22,41 
2008 31170 2686 11,60 

 

Vyhodnocení ukazatelů zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti nám osvětlují kapitálovou strukturu firmy. Po mnoho let 

se vlastní a cizí kapitál ve společnosti pohybuje okolo poměru 1:1, což značí, že 

společnost dbá hodně na bezpečnost svého kapitálu a obezřetněji hodnotí možná rizika 

svých kroků, což je také důvod, proč si firma dlouhodobě drží stabilní postavení na trhu.  

 V oboru se průměrná hodnota vlastního jmění pohybuje okolo 40%. Z nevelké 

zadluženosti plyne i vysoký ukazatel úrokového krytí, tzv. bezpečnostní polštář, který 

nám ukazuje velice dobrou schopnost splácet úroky, a zároveň se vylepšují výhledy pro 

získání případných úvěrů od bankovních institucí. 

5.2.1.3 Analýza likvidity 

Ukazatel běžné likvidity �
:FěžAá <9=>;<

9Já=9:C:Fé Gá;<G9H
 

rok oběžná aktiva krátkodobé závazky current ratio 
2010 235452 118234 1,99 
2009 221551 93062 2,38 
2008 218381 125098 1,75 

 

Ukazatel pohotové likvidity �
:FěžAá <9=>;<OGá@:FH

9Já=9:C:Fé Gá;<G9H
 

rok oběžná aktiva krátkodobé závazky zásoby quick ratio 
2010 235452 118234 22114 1,80 
2009 221551 93062 21170 2,15 
2008 218381 125098 36500 1,45 
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Ukazatel okamžité likvidity �
P>A<AčAí R<S7=79

9Já=9:C:Fé Gá;<G9H
 

rok finanční majetek krátkodobé závazky cash ratio 
2010 70871 118234 0,60 
2009 63009 93062 0,68 
2008 51674 125098 0,41 

 

Vyhodnocení ukazatelů likvidity  

 Hodnoty ukazatelů se u společnosti STAVOS Brno, a.s. pohybují lehce nad 

průměrem v odvětví, čímž je zaručena značná schopnost podniku dostát svým 

závazkům s dobrou mírou výnosnosti. Průměrné hodnoty likvidit v roce 2010 ve 

stavebnictví dle statistik MPO jsou: current ratio je 1,67; quick ratio je 1,47; cash ratio 

je 0,39. 
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6 FINANČNÍ PLÁN 

6.1 Výchozí rok 2010 

 Celkový obrat společnosti STAVOS Brno, a.s. zaznamenal v roce 2010 snížení 

oproti roku minulém o 11,8% a dosáhl částky 427 617 tis. Kč. Stavební práce 

v tuzemsku rovněž poklesly a dosáhly celkového obratu 293 616 tis. Kč. Současně 

došlo ke snížení dodávek a prací pro zahraničí, kde celkový obrat představoval částku 

pouze 3 235 tis. Kč. Avšak v roce 2010 vzrostl prodej pozemků, materiálu a 

dokončených bytů ve vlastní režii na 17 747 tis. Kč. Naopak bylo docíleno nižších 

výnosů z finančních činností, kde byla celková částka 1 010 tis. Kč.  

 Z výrobního programu STAVOS Brno, a.s. za rok 2010 lze vypsat: 

• V rámci bytové výstavby byly největší objemy prací provedeny na bytovém 

souboru Šmahová v Brně-Slatině (61 mil. Kč), rekonstrukce bytového domu 

Tábor (15 mil. Kč), rekonstrukce bytového domu Josefská, Orlí (7mil. Kč), 

rekonstrukce BD Hvězdová 18-22 (7,5 mil. Kč), bytový dům v Říčanech u Brna 

(5 mil. Kč). 

• Největší objem prací na stavbách výrobního charakteru byl proveden na 

rekonstrukci výrobního zařízení v Jaderné elektrárně Dukovany (48 mil. Kč), 

rekonstrukci a výstavbě Spalovny v Praze Malešicích (2,6 mil. Kč), rekonstrukci 

a výstavbě zařízení v Jaderné elektrárně Temelín (1,5 mil. Kč), výstavbě 

bioplynové stanice Bratčice (4 mil. Kč) a na stavbách výrobního zařízení pro 

zahraniční odběratele celkem za 3,2 mil. Kč. 

• Největší stavební práce ve výstavbě nevýrobního charakteru byly provedeny na 

dostavbě školy v Telči (23,8 mil. Kč), rekonstrukci škol v Ořechově (22 mil. 

Kč), stavbě prodejny ryb v Pohořelicích (7,5 mil. Kč), na novostavbě 

Veterinární stanice v Brně (6 mil. Kč), dostavbě a rekonstrukci školy 

v Jaroměřicích nad Rokytnou (3 mil. Kč), rekonstrukci Mateřské školy Měnín (3 

mil. Kč) a rekonstrukci provozní budovy Mladečké jeskyně (3,7 mil. Kč). 

• Vodohospodářská a inženýrská výstavba byla především prováděna v Brně-

Slatině (25 mil. Kč). Dále probíhala regenerace rybníku Pilný (12,7 mil. Kč), 
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výstavba ČOV v Deblíně (6 mil. Kč), kanalizace a inženýrské sítě v Nihově (8,3 

mil. Kč), Bošovice ČOV a kanalizace (4 mil. Kč), rybník Brod nad Dyjí (3,7 

mil. Kč) a protipovodňová úprava Střelického potoka (1,6 mil. Kč). 

 V roce 2010 bylo proinvestováno 4399 tis. Kč, z toho největší částka 

1 987 tis. Kč byla použita na nákup pozemků v Bratčicích a Mělčanech, 758 tis. Kč bylo 

použito na obnovu dopravních prostředků, částka 699 tis. Kč byla použita na obnovu 

především drobné mechanizace, pracovních strojů a lešení a 425 tis. Kč jako technické 

zhodnocení komerčních prostor objektu SFINX v Brně. 

  

 Rok 2010 z hlediska dosažených hospodářských výsledků hodnocen jako 

úspěšný ve srovnání s výsledky posledních několika let. Společnost dosáhla nižšího 

obratu oproti minulému roku skoro o 12 %, avšak při sníženém počtu pracovníku 

o 6,8 % na průměr 180 osob, z nichž je 59 THP a 121 dělníků. Naopak vývoj zisku je 

pro společnost pozitivní zprávou. Je sice nižší oproti roku 2009, ale podstatně vyšší než 

roky předešlé. 

 

6.2 Plánovaný rok 2011 

 Pro rok 2011 se plánuje udržet či mírně zvýšit současnou úroveň výkonů a zisků. 

Mělo by dojít ke změně struktury u některých složek výroby, především u pronájmu a 

prodeje nemovitostí postavených ve vlastní režii, které budou roku 2011 dokončeny, a u 

výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, což představuje začátek provozování 

bioplynové stanice v Bratčicích, která využívá rozkladu bioodpadu v anaerobním 

prostředí, jehož hlavním produktem je bioplyn, který lze využít jako alternativní zdroj 

energie. Dále se plánuje mírné omezení dopravních prostředků a mechanizace s cílem 

zvýšení efektivnosti těchto provozů. Ve stavební činnosti mimo oblast výstavby 

bytových domů, objektů průmyslové výroby, výstavby a rekonstrukcí objektů pro 

nevýrobní účely se plánuje i zaměření na výstavbu komerčních prostor budovaných ve 

vlastní režii. 
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Zjednodušená rozvaha a výkaz zisků a ztrát pro rok 2011 (v tis. Kč + vývoj v %): 

aktiva pasiva 

dlouhodobý majetek  5% 129 044 vlastní kapitál 14% 213 887 

oběžná aktiva 9% 256 643 cizí kapitál 1% 173 781 

časove rozličení 2 000 časové rozlišení 20 

celkem 387 687 celkem 387 687 

 

obchodní činnost 2,5% 2 014 
výrobní činnost     
výkony 2,5% 376 479 
spotřeba 2,5% 287 596 
přidaná hodnota 0,2% 88 884 
osobní náklady 5% 63 563 
daně a poplatky 5% 1 993 
odpisy 15% 8 440 
tržby z DHM 100% 35 494 
zůst. cena prodaného  DHM 80% 22 705 
změna stavu rezerv a opr. pol. 5% 1 851 
ost. provozní výnosy 5% 34 402 
ost. provozní náklady 5% 24 347 
EBIT 12,5% 35 881 
finannční činnost 5% -2 041 
EBT 13,8% 33 840 
daň z příjmů 19% 36,3% 6 430 
výsledek hosp. za b.č 9,5% 27 411 
mimořádná činnost = 0 

EAT 9,5% 27 411 
  

 Ve výkazech jsou uvedena data na základě strategie společnosti, která je 

popsána výše, a vlivu vnějšího okolí na trh.  

 Při tvorbě zisku v roce 2011 se nepočítá s velkým nárůstem obchodní činnosti, 

pouze se očekává drobné či žádné navýšení v závislosti na vývoji tuzemské ekonomiky. 

Objemy výkonů a spotřeb by se měli držet na hodnotách z roku 2010, maximálně půjde 

o malé navýšení na základě rostoucích cen. Ve výrobní činnosti dojde k rapidnímu 

nárůstu tržeb z dlouhodobého majetku budovaného ve vlastní režii. Jde o bytové domy 

dokončené v roce 2011 a odhad nárůstu tržeb se pohybuje okolo 100 procent. S tím 

samozřejmě poroste objem zůstatkových cen a odpisů. U všech zbylých výnosů a 

nákladů provozní činnosti je počítán meziroční nárůst 5%. Výsledek hospodaření za 
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provozní činnost se zvýší o 12,5%. Díky vysokému hospodářskému výsledku let 

minulých, se umoří o 5% více závazků, čímž se sníží využívání cizích zdrojů, ale i 

přesto zůstane finanční výsledek hospodaření záporný. Mimořádná činnost se 

neočekává, a tudíž se u hospodářského výsledku za účetní období očekává nárůst o 

necelých deset procent. 

 Rozvaha jen potvrzuje naplánovaný výkaz zisků a ztrát. Do vlastního kapitálu se 

projeví kladný hospodářský výsledek, který se rozdělí do fondů. I cizí krátkodobý 

kapitál se navýší v závislosti na objemu výroby o 2,5%, která je kryta převážně 

krátkodobými závazky. Jak rostou pasiva, tak musí i aktiva. V nich se projeví nárůst 

hlavně aktivací dlouhodobého majetku a zároveň navýšením oběžných aktiv dostatkem 

volných peněžních prostředků plynoucích z hospodaření minulých let a zásob 

odpovídající objemu výroby. 

6.2.1 Finanční analýza plánovaného roku 2011 

6.2.1.1 Ukazatele rentability 

2011 2010 
ROA 9,3% 8,8% 
ROE 12,8% 13,3% 
ROS 8,9% 8,64% 

 V porovnání s rokem 2010 se hodnoty příliš neliší, což nám naznačuje, že i 

v plánovaném roce 2011 si podnik udrží dobrou finanční kondici. Ukazatel rentability 

celkového kapitálu a zároveň i zisková marže se posunuli do lepšího průměru v odvětví. 

Drobný pokles u výnosnosti vlastního kapitálu má za následek zvýšení jeho podílu v 

kapitálové struktuře. 

6.2.1.1.1 Ukazatele aktivity 

2011 2010 
Vázanost CA 1,024 0,976 
Obrat CA 0,976 1,025 
Obrat SA 2,933 3,005 

 Ukazatele téměř neměnné. Pro je možno se odkázat na zhodnocení z kapitoly 

5.2.1.1.1 Analýza aktivity, kde se hodnotily předchozí roky. 
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6.2.1.2 Ukazatele zadluženosti 

2011 2010 
debt ratio 0,45 0,48 
equity ratio 0,55 0,52 
koef. zadluženosti  0,81 0,92 
úrokové krytí 27,39 23,12 

 Míry těchto ukazatelů se v plánovaném roce 2011 ještě o kousek více posouvají 

na bezpečnou stranu z pohledu struktury kapitálu, za což může po několik let stálý a 

poměrně vysoký hospodářský výsledek, který zůstává v podniku. Hodnoty pro rok 2011 

dávají podniku stabilnější základy jistoty a dobrou výchozí pozici pro realizaci 

nákladnějších projektů. Zvýšení úrokového krytí je zapříčiněno snížení hodnoty ve 

jmenovateli, tedy 5-ti procentní snížení nákladových úroků, a naopak vyššího 

provozního hospodářského výsledku. Ukazatele zadluženosti i v roce 2011 představují 

dobrou finanční kondici společnosti. 

6.2.1.3 Ukazatele likvidity 

2011 2010 
běžná likvidita 2,12 1,99 
pohotová likvidita 1,93 1,80 
okamžitá likvidita 0,64 0,60 

 I v ukazatelích likvidity je ihned patrný růst hodnot. Schopnost splácet své 

krátkodobé závazky již v roce 2010 byla na velmi dobré úrovni, v plánovaném roce 

2011 vlivem dobré finanční kondice ještě o něco lepší. Meziročně vyrostli oběžná 

aktiva i krátkodobé závazky, avšak větší navýšení peněžních prostředků, představující 

oběžná aktiva, se zvýšila celková likvidita podniku a lepší umořování krátkodobých 

dluhů. 
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7 ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit financování činností ve stavebním 

podniku a navrhnout řešení. Pro tento účel bylo nutné znát dostatek teoretických 

informací, na jejichž základech se mohlo nadále stavět. Následně bylo zapotřebí 

nashromáždit vnitropodniková data, z nichž se vypracovala finanční analýza a její 

vyhodnocení. Navazujícím krokem byl vypracován finanční plán podnikových činností 

pro nadcházející rok, jež dodržuje strukturu respektující zlaté pravidlo financování, 

které praví, že dlouhodobé investice se nefinancují krátkodobými závazky a naopak 

oběžná aktiva by neměly být financovány zdroji dlouhodobými. 

 Vybraný stavební podnik, na němž byly prováděny veškeré analýzy, se nazývá 

STAVOS Brno, a.s. zabývající se širokým spektrem stavebních prací a dodávek. Pro 

zmapování situace bylo potřeba využít různé analytické prostředky. Nejdříve se začalo 

globálem, tedy pohled na podnikové prostředí, jeho silné či slabé stránky apod. Potom 

se přešlo na finanční rozbor pomocí poměrových ukazatelů rentability, aktivity, 

zadluženosti a likvidity. Zdroji pro finanční analýzu se staly podnikové účetní výkazy 

od roku 2008 do 2010. Z hodnot poměrových ukazatelů se ukázalo, že podnik je po 

mnoho let v dobré finanční kondici, což mu také dodává na potřebné jistotě při 

účinkování na stavebním kolbišti. Hodnoty také podnik situují do lehkého nadprůměru 

v daném hospodářském odvětví a to i přesto, že vývojem tuzemského stavebnictví 

klesaly každým rokem tržby a snižoval se počet zaměstnanců. 

 Na základě vyhodnocení finanční analýzy byl navržen finanční plán pro 

nadcházející rok 2011. Plánovaným rokem v rámci bakalářské práce je 2011, protože 

podnik je akciová společnost a ze zákona vyplývá, že účetní závěrku musí mít ověřenou 

auditorem, což se ve firmě děje až na konci května, a tudíž kompletní data nejsou pro 

rok 2011 ještě k dispozici. V plánu se stanovilo několik určité ukazatele, kterých se má 

v plánovaném roce dosáhnout. Mezi ně patří udržení či mírné navýšení současné úrovně 

výkonů a zisku. K tomu se projeví pronájem a prodej nemovitostí budovaných ve 

vlastní režii, který by měl navýšit tržby dlouhodobého hmotného majetku o 100%. 

Důsledek to bude mít samozřejmě i na provozní výsledek hospodaření, který se 

meziročně zvýší o 12,5%, a i nadále na hospodářský výsledek účetního období, jež bude 

také vyšší oproti loňskému roku. Plán bylo nutné podrobit finanční analýze, aby bylo 
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možné srovnání hodnot minulých a navržených, a potažmo jejich rozdíl vyhodnotit. 

Z porovnání vyplynulo, že návrh finančního plánu vykazuje pozitivní trend finančního 

vývoje společnosti. 

 V úplném závěru je nutno podotknout, že finanční plán je veden v teoretické 

rovině. Podnik patří mezi stabilní středně velké stavební společnosti a s nástrahami 

balancujícího stavebního trhu se dokáže vypořádat pružněji a rychleji oproti jiným 

menším či podobně velkým podnikům, a tudíž by neočekávaná překážka neměla 

způsobit závažné vybočení od předpokládaného směru vývoje hospodaření. I když na 

stavební podnik působí mnoho jiných nefinančních faktorů, doufám, že pro společnost 

STAVOS Brno, a.s. bude tato analýza financování jednotlivých činností prospěšná 

v jejím finančním řízení. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

EAT  – Zisk po zdanění (Earnings after Taxes) 

EBT  – Zisk před zdaněním (Earnings before Taxes) 

EBIT  – Zisk před odečtením úroků a daní (Earnings before Interest and Taxes)  

ROA  – Ukazatel rentability celkového kapitálu (return of assets) 

ROE  – Ukazatel rentability vlastního kapitálu (return on equity) 

ROCE  – Ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (return on capital 

employed) 

ROS  – Ukazatel rentability tržeb (return on sales) 

MPO  – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

THP  – technicko-hospodářský pracovník 

DHM  – dlouhodobý hmotný majetek 

CA  – celková aktiva 

SA  – stálá aktiva 
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10 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 – Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát pro rok 2010 



Příloha 1  

Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát pro rok 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZVAHA STAVOS Brno, a.s.

označení AKTIVA řád. 2010 Běž. úč. období 2009 Min. úč. období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 1 500930673,9 -135345818,2 365584855,7 336755569,1

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál2 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 3 227393027,7 -128128267,5 99264760,19 113317967,1

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek4 1349401,37 -1290574,37 58827 73610

B. I.     1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0

B. I.     2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje6 0 0 0 0

B. I.     3. Software 7 1249401,37 -1218346,37 31055 29170

B. I.     4. Ocenitelná práva 8 100000 -72228 27772 44440

B. I.     5. Goodwill 9 0 0 0

B. I.     6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek10 0 0 0 0

B. I.     7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek11 0 0 0 0

B. I.     8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek12 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 225761626,3 -126837693,1 98923933,19 112693357,1

B. II.     1. Pozemky 14 38952813,25 0 38952813,25 44965455,9

B. II      2. Stavby 15 104154048,6 -57146429,8 47007618,79 50000854,79

B. II.     3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí16 44001105,21 -37601161,72 6399943,49 7758989,99

B. II.     4. Pěstitelské celky trvalých porostů17 0 0 0 0

B. II.     5. Základní stádo a tažná zvířata18 0 0 0 0

B. II.     6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek19 32824555,06 -32090101,6 734453,46 1700200,95

B. II.     7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek20 4829104,2 0 4829104,2 8166836,42

B. II.     8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek21 1000000 0 1000000 101019

B. II.     9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku22 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý finanční majetek23 282000 0 282000 551000

B. III.    1. Podíly v ovládaných a řízených osobách24 59000 0 59000 320000

B. III.    2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem25 223000 0 223000 231000

B. III.    3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly26 0 0 0 0

B. III.    4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv jednotkám pod podstatným vlivem27 0 0 0 0

B. III.    5. Jiný dlouhodobý finanční majetek28 0 0 0 0

B. III.    6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek29 0 0 0 0

B. III.    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek30 0 0 0 0

označení AKTIVA řád. Běž. úč. období Min. úč. období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

C. Oběžná aktiva 31 271516962 -7217550,67 264299411,4 221551217,2

C. I. Zásoby 32 21931464,41 -23679,81 21907784,6 21170625,42

C. I.     1. Materiál 33 3675071,81 -23679,81 3651392 4311423,56

C. I.     2. Nedokončená výroba a polotovary34 7408600,45 0 7408600,45 16679260,99

C. I.     3. Výrobky 35 0 0 0 0

C. I.     4. Zvířata 36 0 0 0 0

C. I.     5. Zboží 37 10847792,15 0 10847792,15 179940,87

C. I.     6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky 39 21210322,31 0 21210322,31 19778215,85

C. II.     1. Pohledávky z obchodních vztahů40 4936974,31 4936974,31 7354219,85

C. II.     2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba41 0 0

C. II.     3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0

C. II.     4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení43 0 0

C. II.     5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy44 350000 350000 350000

C. II.     6. Dohadné účty aktivní 45 0 0

C. II.     7. Jiné pohledávky 46 15923348 15923348 12073996

C. II.     8. Odložená daňová pohledávka47 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 48 155503335,6 -7193870,86 148309464,8 117592964,4

C. III.    1. Pohledávky z obchodních vztahů49 103568754,8 -7193870,86 96374883,97 84113116,21

C. III.    2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba50 0 0 0

C. III.    3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0

C. III.    4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení52 10953043,18 10953043,18 10945812,07

C. III.    5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění53 0 0 0

C. III.    6. Stát-daňové pohledávky 54 7537400 7537400 6342600

C. III.    7. Krátkodobé poskytnuté zálohy55 3153578,7 3153578,7 2985157,95

C. III.    8. Dohadné účty aktivní 56 1744266,28 1744266,28 1906365,46

C. III.    9. Jiné pohledávky 57 28546292,63 28546292,63 11299912,75

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 58 72871839,7 0 72871839,7 63009411,53

C. IV.    1. Peníze 59 668538 668538 494240,67

C. IV.    2. Účty v bankách 60 72203301,7 72203301,7 62515170,86

C. IV.    3. Krákodobé cenné papíry a podíly61 0 0 0 0

C. IV.    4. Pořizovaný krákodobý finanční majetek62 0 0 0

D. I. Časové rozlišení 63 2020684,13 0 2020684,13 1886384,77

D. I.      1. Náklady příštích období 64 1906320,19 1906320,19 1690082,27

D. I.      2. Komplexní náklady příštích období65 0 0

D. I.      3. Příjmy příštích období 66 114363,94 114363,94 196302,5

999 A Kontrolní číslo 999 2001702011 -541383272,6 1460318739 1345135891



označení PASIVA řád. Stav v běž.úč.obd. Stav v min.úč.obd.

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 67 365584855,7 336755569,1

A. Vlastní kapitál 68 186807592,4 164440699,4

A. I. Základní kapitál 69 92500000 92500000

A. I.      1. Základní kapitál 70 92500000 92500000

A. I.      2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)71 0 0

A. I.      3. Změny základního kapitálu 72 0 0

A. II. Kapitálové fondy 73 -99175,2 -31348

A. II.     1. Emisní ážio 74 0 0

A. II.     2. Ostatní kapitálové fondy 75 53324,8 52152

A. II.     3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků76 -152500 -83500

A. II.     4. Oceňovací rozdíly zpřecenění při přeměnách77 0 0

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku78 11138867,14 9704664,54

A. III.    1. Zákonný rezervní fond/Neddělitelný fond79 10670676,29 9236473,69

A. III.    2. Statutární a ostatní fondy 80 468190,85 468190,85

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let81 58983180,25 33583330,75

A. IV.   1. Nerozdělený zisk minulých let82 58983180,25 33583330,75

A. IV.   2. Neuhrazená ztráta minulých let83 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/84 24284720,25 28684052,1

B. Cizí zdroje 85 178085670,9 171043861,2

B. I. Rezervy 86 41816432,59 40170436,09

B. I.      1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů87 32925394,09 30304621,94

B. I.      2. Rezerva na důchody a podobné závazky88 0

B. I.      3. Rezerva na daň z příjmů 89 5800000 8400000

B. I.      4. Ostatní rezervy 90 3091038,5 1465814,15

B. II. Dlouhodobé závazky 91 1369005 2314720,16

B. II.     1. Závazky z obchodních vztahů 92 0

B. II.     2. Závazky - ovládající a řídící osoba93 0

B. II.     3. Závazky - podstatný vliv 94 0

B. II.     4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení95 0

B. II.     5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 0 0

B. II.     6. Vydané dluhopisy 97 0 0

B. II.     7. Dlouhodobé směnky k úhradě98 0 0

B. II.     8. Dohadné účty pasivní 99 0

B. II.     9. Jiné závazky 100 417629 915002,16

B. II.    10. Odložený daňový závazek 101 951376 1399718

označení PASIVA řád. Stav v běž.úč.obd. Stav v min.úč.obd.

a b c 5 6

B. III. Krátkodobé závazky 102 121875233,3 92565127,69

B. III.    1. Závazky z obchodních vztahů103 78582062,68 68181816,69

B. III.    2. Závazky - ovládající a řídící osoba104 0

B. III.    3. Závazky - podstaný vliv 105 0

B. III.    4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení106 347500 432500

B. III.    5. Závazky k zaměstnancům 107 2942923 2964568

B. III.    6. Závazky ze sociálního zabezpečení  zdravotního pojištění108 1633607 1631010

B. III.    7. Stát-daňové závazky a dotace109 17619173 5274574

B. III.    8. Krátkodobé příjaté zálohy 110 16153009,74 9413221

B. III.    9. Vydané dluhopisy 111 0 0

B. III.   10. Dohadné účty pasivní 112 2301689,89 1211075

B. III.   11. Jiné závazky 113 2295268 3456363

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 13025000 35993577,28

B. IV.    1. Bankovní úvěry dlouhodobé115 3925000 11008815,28

B. IV.   2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 0

B. IV.   3. Krátkodobé finanční výpomoci117 9100000 24984762

C. I. Časové rozlišení 118 691592,35 1271008,45

C. I.      1. Výdaje příštích období 119 691592,35 1271008,45

C. I.     2. Výnosy příštích období 120 0 0

999 P Kontrolní číslo 999 1437363110 1317067216



VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT STAVOS Brno, a.s.

oz. TEXT řád. Skut. v účet.obd. sledov. Skut. v účet.obd. minul

a b c 1 2

I. Tržby za prodej zboží 1 8764303,63 19157457,99

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 6798628,38 16116855,88

+ Obchodní marže 3 1965675,25 3040602,11

II. Výkony 4 367018620,4 450955812,9

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb5 375747716,5 463384038,1

2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby6 -9337911,94 -14911968,48

3. Aktivace 7 608815,83 2483743,27

B. Výkonová spotřeba 8 280581462,3 330927165,9

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 68453822,65 63370882,95

B. 2. Služby 10 212127639,7 267556282,9

+ Přidaná hodnota 11 88402833,36 123069249,1

C. Osobní náklady 12 60537070 61029507,2

C. 1. Mzdové náklady 13 44827434 45534649

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva14 0 0

3. Náklady na sociální zabezbečení a zdravotní pojištění15 15346185 15061091

4. Sociální náklady 16 363451 433767,2

D. Daně a poplatky 17 1898140,98 1371223,04

E. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku18 7339140,01 13579131,25

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu19 17747100,19 12025922,72

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku20 11762236,96 8185656,06

2 Tržby z prodeje materiálu 21 5984863,23 3840266,66

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu22 12613650,12 8354342,38

1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku23 7242756,83 4881632,39

2 Prodaný materiál 24 5370893,29 3472709,99

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní25 1942325,44 5346317,89

oblasti a komplexních nákladů přištích období

VI. Ostatní provozní výnosy 26 32763741,25 405764,23

H. Ostatní provozní náklady 27 23188145,56 6871121

V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

* Provozní výsledek hospodaření 30 31395202,69 38949293,33

oz. TEXT řád. Skut. v účet.obd. sledov. Skut. v účet.obd. minul

a b c 1 2

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů31 200000 500200

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 200000 1125000

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku33 0 0

VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v34 0 0

účetních jednotkách pod podstatným vlivem

VII. 2. Výnosy z ost. dlouhodob.cenných papírů a podílů35 0 0

VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku36 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku37 0 0

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů39 0 0

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti41 0 0

X. Výnosové úroky 42 624807,48 662969,05

N. Nákladové úroky 43 1379009,93 1738440,14

XI. Ostatní finanční výnosy 44 184693,95 928656,06

O. Ostatní finanční náklady 45 1578615,94 1379623,2

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0

* Finanční výsledek hospodaření 48 -2148124,44 -2151238,23

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 4962358 8114003

1. #NÁZEV? 50 5410700 8381310

2. #NÁZEV? 51 -448342 -267307

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost52 24284720,25 28684052,1

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0

1. #NÁZEV? 56 0 0

2. #NÁZEV? 57 0 0

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0

T. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)59 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní  období (+/-)60 24284720,25 28684052,1

*** Výsledek hospodaření za účetní  období před zdaněním (+/-)99 29247078,25 36798055,1


