
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ

ÚSTAV INFORMATIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

INSTITUTE OF INFORMATICS

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A
NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ 

EVALUATION OF THE FINANCIAL SITUATION IN THE FIRM AND PROPOSALS TO ITS

IMPROVEMENT

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE MAREK MORAVEC
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. JAN SOLAŘ, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2010



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2009/2010
Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Moravec Marek

Manažerská informatika (6209R021) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

v anglickém jazyce:

Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its
Improvement

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně. Podmínkou externího využití této práce je uzavření "Licenční smlouvy" dle autorského zákona.



Seznam odborné literatury:

HANUŠOVÁ, H. a KOCMANOVÁ, A. Účetnictví. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 1998.230 s. ISBN
80-214-1270-4.
KISLINGEROVÁ, E a HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. C. H. Beck,
2005. 138 s. ISBN 80-7179-321-3.
KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 9. vyd. Brno: Zdeněk Novotný, 2004.102 s. ISBN
80-214-2564-4
SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2001. 212 s. ISBN
80-7226-562-8.
VYKYPĚL, O., KEŘKOVSKÝ, M. Strategické řízení. 5. přeprac. vyd. Brno : Zdeněk Novotný,
2004. 118 s. ISBN 80-7355-013-X.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Solař, CSc.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2009/2010.

L.S.

_______________________________ _______________________________
Ing. Jiří Kříž, Ph.D. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Ředitel ústavu

V Brně, dne 25.05.2010



ANOTACE  

Předmětem bakalářské práce “Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení” je analýza vývoje finanční situace v podniku MIROS dopravní stavby a. s.  

v letech 2005 až 2008 a zhodnocení současného podnikového informačního systému. Na 

základě provedených analýz jsou předloženy návrhy vedoucí ke zlepšení finanční situace 

podniku a inovaci informačního systému 

ANNOTATION  

The aim of my bachelor's thesis: “Evaluation of the Financial Situation in the Firm and 

Proposals to its Improvement” is to analyze the financial situation of MIROS dopravní 

stavby a. s. from 2005 to 2008 and provide the evaluation of the enterprise information 

system. On the basis of the conducted analysis are presented proposals which will lead to 

improvements of the financial situation and will innovate the enterprise information 

system. 
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ÚVOD 

„Money is better than poverty, if only for financial reasons. “ 
Woody Allen 

Jelikož hlavním předmětem mé bakalářské práce je hodnocení finanční situace podniku 

neboli finanční analýza podniku. Rád bych nejprve trochu zapolemizoval nad pojmem 

podnikání a jeho definicí z různých úhlů pohledů. 

Pokud se podíváme na definici, z právního hlediska, podle ustanovení §2 zákona č. 

513/1991 Sb., v platném znění, podnikání je soustavná činnost prováděna samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.  

Z finančního úhlu pohledu se na podnikání dívá obdobně. Podnikání je chápáno jako 

proces, na jehož počátku je kapitál, pomocí něhož se vytváří přidaná hodnota, která je 

nakonec přeměněna na zisk, tedy peníze. Primárním cílem každého podnikání je tedy 

maximalizovat tržní hodnotu podniku, zvyšovat celkové bohatství jeho vlastníků. 

Z těchto obecně uznávaných definic se podnikání může jevit jako pouhý stroj na tvorbu 

peněz. S tímto se nedá doslova souhlasit a dovolím si citovat Henryho Forda. 

„A business that makes nothing but money is a poor business.“  
Henry Ford 

Dle mého názoru je podnikání také určitou životní filozofií, a krom zisků by podnikání 

mělo tvořit hodnoty, mělo by být přínosem pro společnost. 

Co má finanční analýza společného s podnikáním? K čemu slouží ?  

Finanční analýzu můžeme přirovnat k lékařské prohlídce, která má za úkol posoudit 

finanční zdraví podniku a radí jaké kroky by společnost měla udělat, aby se podařilo 

maximalizoval již zmíněný zisk. Finanční analýza je jak analytickým, tak také 

rozhodovacím procesem, jež nám pomáhá komplexně posoudit finanční situaci podniku, 

její příčiny a vývoj. Výsledky finanční analýzy jsou východiskem pro tvorbu finančních 

strategií a nástrojem pro hodnocení v oblastech operativního řízení podniku. 
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Předmětem této bakalářské práce je analýza konkrétní společnosti Miros dopravní 

stavby a.s., se sídlem na území ČR. Společnost působí od roku 1993 na českém trhu 

stavebnictví. 

  



1. VYMEZENÍ PROBLÉMU

1.1. Charakteristika analyzovaného podniku

1.1.1. Základní údaje o podniku 

Obchodní firma: MIROS

Sídlo společnosti: Hradecká

Právní forma: akciová spole

Základní kapitál: 1 000 000 K

Datum vzniku: 27. března

Identifikační číslo: 25 26 73 29

Obor působnosti: Provád

jejich odstraňování. 

Obrázek 1 : Logo MIROS DOPRAVNÍ STAVBY a. s.

1.1.2. Historie podniku 

-Společnost MIROS s.r.o. byla založena dne 

-dne 27. března 1997 vznik akciové spole

-od roku 1998 je společnost 

-společnost je držitelem certifikátu resortního systému jakosti 

ČSN ISO 14001 : 1997 a OHSAS 18001 : 1999 

-společnost prošla prověrkami NBÚ (§ 62 odst. 

 

                                        
1 EBRÁNA s.r.o. MIROS dopravní stavby a.s.
<http://www.miros-pce.cz/>.

Obrázek 2: Hospodářská komora Č
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PROBLÉMU , CÍLE PRÁCE  

1.1. Charakteristika analyzovaného podniku 

1. Základní údaje o podniku  

MIROS DOPRAVNÍ STAVBY a. s. 

Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště 

vní forma: akciová společnost 

Základní kapitál: 1 000 000 Kč 

řezna 1997 

íslo: 25 26 73 29 

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a

 
DOPRAVNÍ STAVBY a. s.1 

podniku  

nost MIROS s.r.o. byla založena dne 7. 9. 1993  

1997 vznik akciové společnosti  

čnost členem Hospodářské komory ČR  

nost je držitelem certifikátu resortního systému jakosti ČSN ISO 9001: 

ISO 14001 : 1997 a OHSAS 18001 : 1999  

nost prošla prověrkami NBÚ (§ 62 odst. 1 zákona č.148/1998 Sb.)

                                                 
MIROS dopravní stavby a.s.[online]. 2009[cit. 2010-01-18]. Dostupný z WWW: 

pce.cz/>. 

Obrázek 3: Certifikace resort. systému jakostiská komora ČR
1 

n, udržovacích prací na nich a 

ČSN ISO 9001: 2001; 

.148/1998 Sb.) 

18]. Dostupný z WWW: 

Obrázek 3: Certifikace resort. systému jakosti1 
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1.1.3. Výrobní program podniku 

Mezi hlavní náplň společnosti MIROS DOPRAVNÍ STAVBY a. s. patří (16):  

-silniční stavitelství, umělé a vodohospodářské stavby  

-výstavba infrastruktury a inženýrské stavby  

-zemní práce a recyklace stavebních hmot  

-údržba a rekonstrukce železničního svršku  

Stavby silnic, údržba 

- výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací 

- pokládka zámkových a betonových dlažeb 

- pokládka přírodních kamenných dlažeb 

- výstavba zpevněných ploch, parkovišť a cyklostezek 

Stavby a údržba železnic 

- výstavba železničních tratí 

- výstavba nástupišť a umělých staveb v železniční síti 

- realizace investičních celků v rámci modernizace železničních koridorů 

- údržba rekonstrukce a opravy železničního svršku a spodku 

- servis a dohlédací činnost vleček 

- svařování a navařování kolejnic a výhybek 

Stavby mostů 

- výstavba silničních a železničních mostů a propustků 

- opravy hydroizolací na mostních konstrukcích 

- výstavba a oprava umělých staveb 

Speciální stavby 

- výstavba infrastruktur pro rodinnou zástavbu 

- výstavba protihlukových stěn 

- zakládání staveb 
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- pozemní stavitelství 

- sportoviště & dětská hřiště 

- letištních plochy 

- výstavba kanalizací 

Nákladní silniční doprava a mechanizace 

- veškeré služby v oblasti vnitrostátní nákladní dopravy 

- speciální stroje pro zemní práci 

- stroje pro demolice 

- stroje pro drcení stavebních materiálů 

- jeřábnické práce 

- spedice 

- zimní údržba komunikací 

Recyklace stavebních materiálů 

- recyklace stavebních sutí, betonu, železo-betonu, asfaltu 

- zpracování sutí mobilními a stacionárními drtiči a třídiči 

- obsluha hydraulickými kladivy a pulverizátory 

1.1.4. Prodejní trhy a konkurence 

Společnost MIROS dopravní stavby a.s. je jako dodavatel prací v oboru dopravních 

staveb tradičním partnerem pro Pardubický kraj, Správu a údržbu silnic Pardubického 

kraje, Ředitelství silnic a dálnic Pardubice a Statutární město Pardubice. V oblasti 

soukromého sektoru jsou hlavními partnery společnosti Stavby silnic a železnic, 

Skanska a Železniční stavitelství Brno. Dalším významným zákazníkem ve státním 

sektoru je Armáda ČR a Ředitelství silnic a dálnic. 

Ekonomickou krizí došlo k vyostření konkurence, ale i přesto stavebnictví bude nadále 

významným odvětvím české ekonomiky. „Stavebnictví je v současné české ekonomice 

prakticky jediným odvětvím, jehož prostřednictvím může stát nějak významněji a 

přímým způsobem, tzn. cestou stavebních zakázek, působit na dynamiku ekonomického 

rozvoje a zaměstnanost. “(18) 
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1.1.5. Obchodní strategie 

„Ekonomická krize prokázala nutnost kvalifikované strategie, jejímž úkolem je podnik 

připravit na všechny varianty budoucnosti, které s vysokou pravděpodobností nastanou. 

I přes fakt, že hodnota zadaných veřejných stavebních zakázek se za I. pololetí 2009 

snížila ve srovnání s druhým pololetím 2008 o 37 %“.(18) Podniky, které mají 

zpracovánu strategii a zvládnou ji řídit, svoji pozici mohou naopak posílit. 

Za nejdůležitější faktory úspěchu považuje MIROS a.s. úspěšnou strategii při získávání 

veřejných i soukromých zakázek, a to především budováním dobrého jména společnosti 

a udržení vysoké kvality služeb. Klíčovou oblastí je zvyšovaní efektivity jejího 

fungování, management zakázek a controlling na všech pracovních úrovních. 

MIROS a.s. vidí obchodní příležitosti v oblasti regenerace stavebního materiálu, v 

oblasti demolic a následné recyklace. Další cestou je spolupráce na výstavbě 

průmyslových hal, logistických center a parkovacích ploch.  

1.1.6. Zaměstnanci a zaměstnanecká politika  

V současné době firma zaměstnává 120 zaměstnanců: 4 vedoucí pracovníci 20 na pozici 

technicko-hospodářský pracovník (THP) a ostatní na pozicích: montér, zedník, stavební 

dělník, zámečník, kovář, truhlář, obkladač, klempíř, sádrokartonář, dlaždič, betonář, 

zahradník, strojník speciálních strojů a mechanismů, řidič a elektrikář. 

Tento profesní přehled vypovídá o tom, že počítačovou techniku zde využívají jen 

zaměstnanci na pozici účetních, rozpočtářů, sekretářek a techniků, kteří sídlí v budově 

na centrální adrese firmy. 

Společnost prosazuje stabilní mzdovou a sociální politiku. Průměrná mzda v roce 2010 

se pohybuje okolo 25.000,00 Kč. Součástí mzdové politiky je zohlednění dosažených 

hospodářských výsledků a následné diferenciaci odměňování dle osobního přístupu a 

dosažených pracovních výsledků jednotlivých pracovníků. Dlouhodobým cílem je 

zvyšování požadavků na odbornou kvalifikaci a způsobilostí s cílem dosažení 

maximální produktivity práce na všech pozicích. 
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1.1.7. Organizační struktura 

 
Obrázek 4 : Organizační struktura MIROS DOPRAVNÍ STAVBY a. s.2 

  

                                                 
2 EBRÁNA s.r.o. MIROS dopravní stavby a.s.[online]. 2009[cit. 2010-01-18]. Dostupný z WWW: 
<http://www.miros-pce.cz/>. 
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1.2. Vymezení problému, stanovení cílů bakalářské práce 

Předmětem této bakalářské práce je finanční analýza a analýza informačního systému 

konkrétní společnosti Miros dopravní stavby a.s., se sídlem na území ČR.  

Hlavním cílem této bakalářské je provedení finanční analýzy akciové společnosti 

MIROS dopravní stavby v letech 2005-2008. Na základě provedené analýzy budou 

identifikovány a detailně popsány problematické oblasti finančního řízení a posléze 

předloženy návrhy, které povedou ke zlepšení finanční situace analyzovaného podniku.  

Součástí analýzy bude porovnání výsledků finanční analýzy s průměrnými hodnotami 

finančních ukazatelů konkurenčních podniků v sektoru stavebnictví, ve kterém 

analyzovaná společnost operuje. Toto srovnání umožní zvýšit objektivitu celkového 

zhodnocení. 

Podkladem pro zpracování finanční analýzy budou data obsažená v účetních výkazech 

za sledovaná období, podložená interními informacemi z řízení podniku. 

Průběh finanční analýzy bude průběžně konzultován s ekonomickým vedením 

společnosti a vedoucím mé bakalářské práce. 

Druhou částí této bakalářské práce je analýza informačního systému akciové společnosti 

Miros dopravní stavby. Na základě vyhodnocení současného stavu budou předloženy 

návrhy vedoucí k inovaci informačního systému a zvýšení tak efektivity fungování 

společnosti. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ, POZNATKY 

Z LITERATURY  

2.1. Finanční analýza 

Primárním dlouhodobým cílem podnikání je maximalizovat tržní hodnotu společnosti. 

Finanční analýza je základem pro tvorbu správných rozhodnutí a voleb v oblasti 

firemních financí a strategií, které vedou k tomuto cíli.  

Finanční analýza je jak analytickým, tak také rozhodovacím procesem, jež nám pomáhá 

komplexně posoudit finanční situaci podniku, její příčiny, vývoj, je východiskem pro 

tvorbu finančních strategií a také nástrojem pro hodnocení v oblastech operativního 

řízení podniku. Pravidelně prováděná analýza slouží k odhalení poruch ve finančním 

hospodaření tak, že je možné tyto problémy včas řešit. 

Jak jsem již zmínil, finanční analýza je komplexní proces. Zaměřuje se na jednotlivé 

složky určující finanční situaci podniku: rentabilita, solvence, likvidita a stabilita, avšak 

také nesmíme opomenout, že mezi těmito složkami existují vazby. 

 Základní kroky finanční analýzy:  

Definice problému 

Shromáždění a rozbor potřebných informací a podkladů.  

Volba ukazatelů a srovnávacích základen.  

Provedení analýzy   

Hodnocení výsledků analýzy   

Syntéza a formulace závěrů  

Preciznost vypracování finanční analýzy závisí také na každém konkrétním případu. 

Jelikož ve výpočtech jsme nuceni často používat různých odhadů, je výsledek analýzy 

potřeba interpretovat ne jako precizní jednotnou odpověď, ale jako řadu možných 

výsledků a alternativ. 
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Řešení finančních problémů a otázek také výrazně závisí na úhlu pohledu různých 

uživatelů finanční analýzy, podílejících se na relativní důležitosti dané problematiky, a 

na povaze a spolehlivosti dostupných informací. 

2.2. Uživatelé finanční analýzy 

Zájem o výsledek finanční analýzy má mnoho subjektů, avšak za nejdůležitější 

považujeme: 

Vlastníky, investory, banky a jiné věřitele 

Vedení podniku má k “byznysu” nejblíže a jsou zodpovědní za aktuální stav a 

dlouhodobý výkon. Odpovídají za provozní náklady, efektivní využití kapitálu, 

efektivitu a ziskovost operací, lidské zdroje. 

 Vlastníci (Investoři) pomocí finanční analýzy kontrolují stávající a dlouhodobé výnosy 

z jejich investice do vlastního kapitálu očekávají růst zisku, dividend, které přinesou 

růst ekonomické hodnoty jejich podílu. Dále také využívají informace finanční analýzy 

z hlediska kontrolního vzhledem k manažerům společnosti.  

Uživateli mohou byt také potenciální investoři, kteří hledají cíl alokace svých volných 

prostředků. 

Banky dle dat finanční analýzy tvoří pro své klienty podmínky úvěru. Rozhodující je 

solventnost a likvidita. Zjišťují, zda podnik je schopen předložit dostatečné záruky, že je 

schopen hradit splátky dle podmínek. 

Dalšími uživateli finanční analýzy jsou: 

Obchodní partneři 

Jejich zájem je podobný jako u bank a úvěrových společností. Dodavatelé na základě 

finančních informací uzavírají smlouvy se svými zákazníky, rozhodující je zejména fakt 

hradit své závazky. Naopak v některých typech obchodních kontraktů, zejména při 
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dlouhodobějších kontraktech odběratele se zajímají o finanční situaci svých dodavatelů, 

zda bude schopny plnit své závazky a nenaruší například chod výroby odběratele. 

Stát a jeho orgány 

Stát se zajímá o finanční data například z důvodu průhlednosti zdanění či dodržováni 

zákoníku práce (například z hlediska výše mezd). 

V oblasti stavebnictví je finanční analýza dobrým vodítkem pro kontrolu hospodaření 

podniku se statní účastí, informace finanční analýzy mají důležitý význam také při 

výběrových řízení u státních zakázek. 

Zaměstnanci 

Z finanční analýzy mají zájem zjistit, zda jejich firma prosperuje a zda bude schopna 

vyplácet mzdu. 

Konkurence 

Firmy si mohou výsledky analýzy porovnát s ostatními podniky působícími v oboru. 

Dalšími subjekty, které se zajímají o výsledky finančních analýz různých firem, jsou 

daňoví poradci, novináři, lidé zabývající se obchodem s cennými papíry. 

2.3. Zdroje vstupních dat 

Kvalita finanční analýzy závisí na kvalitě vstupních informací. Hlavním zdrojem, z 

nichž vychází finanční analýza, jsou zejména účetní výkazy finančního a 

vnitropodnikového účetnictví. Tyto výkazy a jejich struktura musí poskytovat „věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace jednotky“ 3. Detailněji se zmíním o 

základních výkazech: rozvaze, výkazu zisku a ztrát a příloze. Mimo dat o podniku, který 

je objektem analýzy, potřebujeme také data pro srovnání. Těmi jsou hodnoty z 

konkurenčních podniků, celého odvětví či data z předchozích let daného podniku. 

                                                 
3  zákon účetnictví č. 563/1991 Sb. 
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2.3.1. Rozvaha  

Rozvaha je finančním výkazem, který nám poskytuje informace o majetku podniku, 

aktiv, a o zdrojích jeho krytí, pasiv. Rozvaha se sestavuje k určitému časovému 

okamžiku, ke konci daného období nejméně jedno ročně, to znamená k 31. 12. běžného 

roku. Z důvodu jednotnosti a ucelenosti evidovaných dat je předepsán formální vzor 

úpravy rozvahy. 

 „V předepsaných vzorech rozvahy nalezneme vyjádření hodnoty majetku za běžné a 

minulé období, přičemž za běžné období je to ještě v členění na položky brutto, která 

vyjadřuje prvotní ocenění při pořízení, položky korekce, která představuje oprávky  

(tj. kumulované odpisy) a opravné položky sloužící k reálnějšímu ocenění, a položky 

netto, která je rozdílem položky brutto a korekce a vyjadřuje současnou účetní hodnotu 

majetku.“ (3, 23 s.)  

2.3.2. Výkaz zisků a ztrát (Výsledovka)  

Finanční data ve výsledovce jsou rozděleny do tří částí podle oblastí činnosti podniku 

na: provozní, finanční a mimořádnou činnost. Ukazuje a rozdělujeme nám, jaké náklady 

a výnosy za jednotlivé aktivity se podíleli na tvoření výsledku hospodaření. Je zde 

důležité zdůraznit uplatnění tzv. Akruálního principu, to znamená, že všechny transakce 

jsou zachyceny v období, jehož se týkají jak časově, tak i věcně.  

2.3.3. Příloha  

„Příloha přispívá k objasnění skutečností, které jsou významné z hlediska externích 

uživatelů účetní závěrky, aby si mohli vytvořit správný úsudek o finanční situaci a 

výsledcích hospodaření podniku, provést srovnání s minulostí a odhadnout možný 

budoucí vývoj. “(3, 36 s.) 

Podnik musí povinně uvést například informace o použitých metodách. Pokud 

používáme účetní data z let minulých, aplikované metody by se měly shodovat. 
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2.4. Metody elementární technické analýzy 

Metody používané ve finanční analýze můžeme rozdělit na metody, které využívají 

elementární matematiku a na metody založené na složitějších matematických postupech. 

K hodnocení finanční situace akciové společnosti MIROS použiji jen metody 

elementární, dále proto budou podrobněji popsány jen použité metody. 

2.4.1. Přehled elementárních metod technické analýzy (8, 8 s.) 

a) analýza absolutních ukazatelů 

 - horizontální analýza 

 - vertikální analýza 

 b) analýza rozdílových ukazatelů 

 c) analýza cash flow 

 d) analýza poměrových ukazatelů 

 - rentability 

 - aktivity 

 - zadluženosti a finanční struktury 

 - likvidity 

 - kapitálového trhu 

 - provozní činnosti 

 - cash flow 

 e) analýza soustav ukazatelů 

 - pyramidové rozklady 

 - predikční modely 
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2.5. Analýza absolutních ukazatelů 

Metoda absolutní 

Takzvanými absolutními (extenzivními = nesoucí informaci o objemu) ukazateli jsou 

ukazatele přímo obsažené v účetních výkazech. Výraz absolutní znamená, že tyto údaje 

reprezentují určitý jev bez vztahu k jinému jevu. Hodnoty těchto ukazatelů jsou velmi 

závisle na velikosti podniku, proto tyto ukazatele nejsou vhodné pro porovnávání 

výsledku s jinými podniky, ale slouží jako srovnáni v rámci jednoho podniku. 

Absolutní ukazatele můžeme rozdělit na dva typy. Stavové ukazatele nás informují o 

stavu k určitému datu (například stav majetku). Tokové ukazatele sledují vývoj dané 

skutečnosti za období. Délka sledovaného období signifikantně ovlivňuje jejich hodnotu 

(například výnosy a náklady). 

Absolutní ukazatele užijeme k vypracování Horizontální analýzy (Analýza vývojových 

trendů) a Vertikální analýzy (Analýza komponent). Tyto dvě analýzy jsou základní 

analýzou účetních výkazu a jejich výsledek nás upozorňuje na problémové sektory 

hospodaření podniku, které je třeba hlouběji analyzovat. Avšak jedná se o rozbor 

historického vývoje finanční situace a jeho příčin, proto tyto analýzy nejsou 

dostatečným podkladem pro tvorbu odhadů budoucího vývoje. 

2.5.1. Analýza trendů (horizontální analýza) 

Pomocí této analýzy studujeme strukturu aktiv a pasiv, zkoumá změny jednotlivých 

položek v meziročním srovnání.  

Technika výpočtu (3, 43 s.) 

1. Vypočte se rozdíl hodnot z obou po sobě jdoucích let (absolutní výše změny) 

absolutní změna = hodnota t – hodnota t – 1 
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2. Vyjádří se procentem k hodnotě výchozího roku 

 

2.5.2. Vertikální analýza  

Vertikální analýza je založena na tom, že na jednotlivé položky účetních výkazů se 

pohlíží v relaci k nějaké veličině. U rozvahy jsou položky výkazu vyjádřeny jako 

procento z celkové bilanční sumy (celkových aktiv a pasiv). „Ve výkazu zisku a ztráty 

se jako základ pro procentní vyjádření určité položky bere obvykle velikost celkových 

výnosů nebo tržeb. Tato technika umožní zkoumat relativní strukturu aktiv a pasiv a roli 

jednotlivých činitelů na tvorbě zisku. “(3, 44 s.) 

2.6. Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele jsou ukazatelé získané rozdílem dvou absolutních ukazatelů.  

2.6.1. Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

„Net working capital is the difference between a company ̓s short-term assets and its 

liabilities. “(2, 218 s.) 

V české terminologii to znamená oběžná aktiva (bez dlouhodobých pohledávek) mínus 

dluhy (krátkodobé závazky plus běžné bankovní úvěry a krátkodobé finanční 

výpomoci). 

Termín „pracovní“ vyjadřuje disponibilitu tímto kapitálem. Hodnota ČPK je tedy 

významným ukazatelem platební schopnosti podniku. Musíme ale poznamenat, že 

důležitý vliv na hodnotu ČPK, má způsob oceňování majetku. Růst pracovního kapitálu 

nemusí vždy znamenat růst likvidity. 
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2.7.  Analýza Cash-Flow 

„Cash-Flow je skutečný pohyb (tok) peněžních prostředků firmy. Je východiskem pro 

řízení likvidity firmy.“(8, 51 s.) Jednoduše rečeno, je to příbytek a úbytek peněz za 

jedno účetní období.  

Analýza peněžních toků zaznamenává dopad jednotlivých činností společnosti na obraz 

finanční situace. Přehled Cash-flow umožňuje sledovat 3 oblasti: provozní, investiční a 

finanční činnosti. Provozní činností rozumíme veškeré činnosti z běžného provozu, tato 

hodnota by měla být kladná. Pod pojmem investiční činnost jsou zahrnuty investiční 

výdaje podniku, nákup a prodej dlouhodobých aktiv. Finanční činností rozumíme 

zdroje, z kterých společnost funguje (například bankovní úvěry). 

  2.8.  Analýza poměrových ukazatelů  

Finanční poměrové ukazatele popisují vztah mezi dvěma či více absolutními ukazateli 

pomocí podílu, podávají tak rychlý přehled o finančních charakteristikách 

analyzovaného podniku. 

2.8.1. Ukazatelé rentability  

Tyto ukazatele patří v praxi mezi nejdůležitější. Podávají nám totiž informaci o efektu, 

jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem. Samozřejmě čím vyšší hodnoty rentabilit, 

tím lépe si společnost vede. 

2.8.3.2. Ukazatel rentability celkových aktiv – ROA (Return on Assets) 

„Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (vlastních, cizích, krátkodobých, 

dlouhodobých).“ (8, 63 s.) 

ROA = EBIT (provozní zisk)/ Aktiva 

2.8.3.3. Ukazatel rentability vlastního kapitálu – ROE (Return on Equity) 

ROE = Hospodářský výsledek po zdanění / Vlastní kapitál 
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Ukazuje, zda vlastní kapitál přináší dostatečný výnos. Měl by být vyšší než úroky 

z jiných forem investování. 

2.8.3.4.  Rentabilita tržeb – ROS (Return on Sales) 

ROS = Zisk / Tržby 

Tržní úspěšnost firmy závisí kromě skutečné hodnoty služeb a výrobků také na 

marketingové strategii, cenová politice a dalších faktorů. 

2.8.2.  Ukazatele aktivity  

Tyto ukazatelé nám udávají informaci o tom, jak efektivně využívá podnik svůj 

majetek. Firma může mít nevyužité kapacity nebo naopak nedostatek aktiv nutných 

k produkci a růstu. 

2.8.4.1. Obrat celkových aktiv 

Měří míru efektivnosti využití všech aktiv v podniku.  

Obrat celkových aktiv = Tržby / Celková aktiva 

2.8.4.2. Obrat zásob  

Výsledkem je hodnota, která udává, kolikrát se jednotlivé položky zásob podniku 

prodají a znovu uskladní, za období jednoho roku. 

Obrat zásob = celkové náklady / zásoby 

2.8.4.3. Doba obratu zásob 

Oproti předchozímu ukazateli, tento udává, kolik průměrně dnů jsou ve společnosti 

vázány zásoby. 

Doba obratu zásob = zásoby / (tržby/365) 
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2.8.4.4. Doba splatnosti krátkodobých závazků  

Tento ukazatel udává, kolik průměrně dnů trvá společnosti splácet své závazky. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků = závazky / (tržby/365) 

2.8.4.5. Doba obratu pohledávek  

Hodnota tohoto ukazatele nám říká, za jak dlouho jsou průměrně spláceny pohledávky. 

Doba obratu pohledávek = pohledávky / ( tržby/365) 

2.8.3. Ukazatelé zadluženosti  

Poměřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku, měří rozsah, 

v jakém podnik používá k financování dluhy.  

2.8.2.1. Ukazatel věřitelského rizika  

Ukazatel věřitelského rizika analyzuje, z jaké části je podnik financován z cizích zdrojů. 

Čím vyšší hodnoty ukazatele, tím nižší je stabilita firmy. 

Ukazatel věřitelského rizika = dluhy / aktiva 

2.8.2.2. Ukazatel vlastnického rizika 

Tento ukazatel naopak hodnotí, nakolik je společnost financována z peněz vlastníků, 

akcionářů. 

Ukazatel vlastnického rizika = vlastní kapitál / aktiva 

2.8.2.3. Úrokové krytí  

„Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Prakticky část zisku 

vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. 

“(8, 71 s.) 
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Úrokové krytí = EBIT(zisk před úroky a daní) / Úroky plus náklady s nimi spojené 

2.8.4. Ukazatele likvidity 

„Liquidity is ability to sell an asset for cash at short notice“(2, 39 s.) 

Je to schopnost podniku získat prostředky pro úhradu svých závazků přeměnou 

jednotlivých složek aktiv do peněžní formy před splatností závazků krytých danými 

složkami aktiv. Jednoduše řečeno tyto ukazatele udávají schopnost podniku dostát svým 

závazkům. Podle stupně likvidnosti oběžného majetku rozeznáváme tři stupně likvidity. 

2.8.1.1. Běžná likvidita  

Ukazuje nám pokrytí krátkodobých dluhů oběžnými aktivy. Respektive kolika Kč 

oběžných aktiv je kryta 1 Kč krátkodobých závazků. Smyslem je, že pro činnost 

podniků je zásadní splácení krátkodobých závazků ze zdrojů, které tomu slouží. Za 

optimální se považuje hodnota ukazatele 1,5 až 2. 

Běžná likvidita = krátkodobá oběžná aktiva / krátkodobá pasiva 

2.8.1.2. Pohotová likvidita  

Tento ukazatel nebere v potaz nejméně likvidní aktiva, těmi jsou zásoby. Za likvidní se 

považují firmy s hodnotou 1 a více. 

Pohotová likvidita = finanční majetek + krátkodobé pohledávky / krátkodobá pasiva 

2.8.1.3. Okamžitá likvidita  

Tento ukazatel se označuje také jako solventnost (schopnost okamžitě hradit splatné 

závazky). Za likvidní se považují firmy s hodnotou 0,2 a více. 

Okamžitá likvidita = cash / krátkodobá pasiva 
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2.8.5. Provozní ukazatele (výrobní ukazatele) 

Tyto ukazatele slouží podnikovým manažerům k analýze základních aktivit uvnitř 

podniku. 

22..88..55.1.  Produktivita z přidané hodnoty 

Vyjadřuje, jaká část přidané hodnoty připadá na 1 zaměstnance.  

Produktivita z přidané hodnoty = přidaná hodnota/počet zaměstnanců 

22..88..55.2.  Produktivita z výkonů 

Tento ukazatel vyjadřuje, jak průměrně velký výkon je vytvořen jedním zaměstnancem. 

Produktivita z výkonů = výkony/počet zaměstnanců 

22..88..55.3.  Mzdová produktivita 

Tento ukazatel nám říká, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd.  

Mzdová produktivita = výnosy (bez mimořádných) nebo přidaná hodnota (vylučujeme 

tím energie, suroviny, služby) / mzdy 

22..88..55.4.  Průměrný výdělek 

Průměrný výdělek udává, kolik si v průměru vydělá jeden zaměstnanec za rok. 

Průměrný výdělek = (mzdové náklady+odměny)/počet zaměstnanců 

 2.9. Analýza soustav ukazatelů 

2.9.1. Index bonity 

Bonitní modely mají za úkol ohodnotit podnik na základě výběru ukazatelů, které 

výstižně přispívají k jeho zhodnocení.  

IB = 1.5 * X1 + 0.08 * X2+ 10 * X3+  5 * X4+ 0.3 * X5+ 0.1 * X6 (8, 128 s.) 
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X1 = cash flow/cizí zdroje 

X2 = celková aktiva/cizí zdroje 

X3 = zisk před zdaněním/ celková aktiva 

X4 = zisk před zdaněním / celkové výkony 

X5 = zásoby/ celkové výkony 

X6 = celkové výkony/aktiva 

Hodnocení ekonomické situace pomocí Indexu bonity: 

IB<-2 (extrémně špatná),  

-2<=IB<-1 (velmi špatná),  

-1<=IB<0 (špatná),  

0<=IB<1 (určité problémy),  

1<=IB<2 (dobrá),  

2<=IB<3 (velmi dobrá)   

IB>=3 (extrémně dobrá). 

2.9.2 Index IN 05 

Index IN 05 je souhrnným index hodnotící komplexně celou finanční situaci 

podniku, který zohledňuje pohled vlastníka společnosti. Ukazuje nám, jak se daří 

podniku tvořit hodnotu.  

Hodnocení indexu IN 05: 

IN 01 > 1,6 = podnik vytváří hodnotu 

IN 01 < 0,9 = podnik nevytváří hodnotu 

0,9 < IN 01 < 1,6 = nelze určit, zda podnik vytváří hodnotu či nikoli 

Výpočet:  

IN 05 = 0,13*  X1 + 0,04 * X2 + 3,92 * X3+ 0,21 * X4 + 0,09 * X5 (8, 128 s.) 

X1 = aktiva celkem / cizí zdroje  

X2 = EBIT / nákladové úroky 

X3 = EBIT / aktiva celkem  

X4 = výnosy / aktiva celkem 
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X5 = oběžná aktiva / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry) 

2.10. Podnikové informační systémy  

Informačním systémem rozumíme propojení informačních technologií a lidí, kteří 

dokáží tyto technologie využívat k zlepšení efektivity chodu společnosti. Jednoduše 

řečeno, cílem informačních systému v podniku je podpora procesů podnikání, podpora 

managementu společnosti a jeho rozhodování. 

Z pohledu informatiky, účelem informačního systému je zajištění vhodného vyjádření 

informací, jejich zpracování a přenášení v rámci nějakého systému. „Obecně je pak 

tvořen lidmi, vhodnými nástroji a metodami, které jsou seskupeny do tří základních 

komponent“: (9, 23 s.) 

Vstup - zahrnuje prvky, umožňující zachytit informační a další vstupy, které mají být 

předmětem zpracování, případně vstupy vzájemně propojit 

Zpracování - zahrnuje prvky, které zajišťují transformaci vstupů do požadovaného 

výstupu 

Výstup - představuje prvky, které jsou schopny přenést informační a další vstupy k jeho 

příjemci 

Informační systém rozdělujeme dále na následující komponenty: 

-Technické prostředky (Hardware) 

-Programové (Software) 

-Organizační (Orgware) 

-Lidská složka (Peopleware) 

-Data (Dataware) 

-Reálný svět, informační zdroje 

Při tvorbě podnikového informačního systému je  jedním z nejdůležitějších kroků 

pochopení úlohy a důležitost informací v podniku. Správně implementovaný IS by měl 

zaručit dostupnost kritických informací ve správný čas na správném místě a správnému 

uživateli. Dosažení tohoto cíle umožňuje snižování firemních nákladů a zvyšování 
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příjmů. Pochopení významu podnikových informací závisí na přesné analýze 

podnikových procesů  

Podnikový proces můžeme definovat jako:  

„Proces je soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, 

který má hodnotu pro zákazníka.“4 

„Podnikový proces je po částech uspořádaná množina procedur a aktivit, které 

společně realizují podnikatelský nebo strategický cíl, obvykle v kontextu organizační 

struktury definující funkce rolí a jejich vztahy.“5 

Podnikové procesy dle důležitosti a funkce rozdělujeme: 

- Klíčové procesy – již od slova klíčový, chápeme tento proces jako 

nepostradatelný, díky němu vzniká přidaná hodnota 

- Podpůrné procesy – zajišťuje podporu vnitřnímu uživateli nebo zajišťuje službu 

hlavnímu procesu, tento proces nelze zajistit externě bez ohrožení chodu 

společnosti 

- Vedlejší procesy – je obdoba podpůrného procesu, ovšem jde zajistit i externě, 

ale z důvodů ekonomických je to nevýhodné 

- Řídící procesy – podporují řízení a rozhodování managementu 

Pro implementaci IS je nutné analyzovat a dokumentovat všechny klíčové a řídící 

procesy. Při analýze procesů je kritická spolupráce dodavatele a uživatelů těchto 

procesů. Tzv. procesní mapy poté slouží jako základ a podpora ERP systémů, o kterých 

se zmiňuji níže. 

V dnešní době informační systémy podporují podnikové funkce jako, účetnictví, 

plánování, prodej, logistika, řízení zakázek. „IS musí v současnosti umět držet krok 

s businessem a jeho potřebami- tj. například s různými podnikovými fúzemi a trvalými 

                                                 
4 Hammer M., Champy J.: Reengineering the Corporation. London: Nicholas Brealey Publishing 
Limited, 1993. 223 s. ISBN-1-85788-029-3.  
5 Hollingswort D.: Terminology & Glossary, Workflow Management Coalition,  
1999, WFMC-TC-1011. 
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požadavky na efektivnosti a flexibility různých důležitých podnikových procesů”. 

(1, 12 s.) 

„Systémy ERP jsou fenoménem posledních let, o kterých se hovoří jako o srdci firmy, 

jsou v zásadě integrované systémy, které sjednocují klíčové oblasti podnikání, 

především oblasti výroby, financí a řízení projektů. V systémech ERP můžeme 

vysledovat tři základní principy přístupu k zefektivnění fungování podniků: “ (5, 9s.) 

JIT = Just in Time (cca 30% ERP v ČR) - orientace na včasné dodávky zboží, zaměřuje 

se na zvýšení efektivity managementu materiálových požadavků, tzv. tažný systém 

MRPII = Manufacturing Ressource Planning (cca 60% ERP v ČR) – na základě 

výrobků stanovuje termíny pro objednání materiálu, tzv. tlačný systém 

TOC = Theory of Contrains (cca 15% ERP v ČR ) - teorie omezení, jedná se o 

kombinaci obou principů 

Důležité při zavádění systému ERP je spolupráce všech zúčastněných stran, tzn. 

dodavatele systému, který se většinou stará i o samotnou implementaci systému a 

zákazníka, od vyššího managementu společnosti po zaměstnance na nižších pozicích. 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

3.1. Finanční analýza 

3.1.1. Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální a vertikální analýza v plném znění jsou součástí přílohy. V následujícím 

textu budu uvádět pouze ty položky, které jsou pro horizontální a vertikální analýzu 

významné. 

3.1.1.1. Horizontální analýza aktiv 

V této části jsou analyzovány změny jednotlivých položek aktiv v časové posloupnosti a 

jsou zachyceny, jak v absolutních hodnotách, tak ve změnách procentních. 

Pokud relativní změny nabývají vysokých nebo nepřehledných hodnot (k tomu dochází, 

například pokud položka v minulém období byla záporná a v následujícím období 

prudce vzrostla), lepší vypovídací schopnost má absolutní změna.  

MIROS dopravní stavby, a.s. relativní změna (v %) absolutní změna (v tis. Kč) 

 06/05 07/06 08/07 06-05 07-06 08-07 

 AKTIVA CELKEM -3.1% 10.5% 25.0% -6,772 22,097 58,279 

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 42.5% 63.4% 11.4% 10,319 21,913 6,420 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek   0.2% 0 18,056 35 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 38.4% 5.3% 17.7% 9,300 1,786 6,255 

B.III. Dlouhodobý finan ční majetek 3774.1% 198.0% 4.2% 1,019 2,071 130 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA -10.2% 0.8% 30.7% -19,552 1,399 53,021 

C.I. Zásoby 126.3% 112.8% 53.4% 16,010 32,358 32,610 

C.II. Dlouhodobé pohledávky -21.5% 0.2% 7.3% -3,659 28 981 

C.III. Krátkodobé pohledávky -35.7% -26.5% 61.0% -51,051 -24,358 41,146 

C.IV. Finanční majetek 103.7% -17.6% -70.1% 19,148 -6,629 -21,716 

D. OSTATNÍ AKTIVA-p řech. účty aktiv 101.5% -24.9% -31.7% 2,461 -1,215 -1,162 

D.I. Časové rozlišení 101.5% -24.9% -31.7% 2,461 -1,215 -1,162 

Tabulka 1: Horitontální analýza aktiv v letech 2005-2008 
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Aktiva celkem 

U celkových aktiv pozorujeme pokles mezi roky 2005 a 2006 o 3,1 % (-6 722 tis. Kč). 

V následujících letech ale dochází k opaku, a to k nárůstu celkových aktiv. Mezi roky 

2006 a 2007 zazanamenáme nárůst o 10,5% a o 25% mezi roky 2007 a 2008.  Hlavním 

důvodem je značný růst Dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku a zásob, za rok 

2008 také z důvodu prudkého nárůstu krátkodobých pohledávek. 

Dlouhodobý majetek 

Hodnota ve sledovaných obdobích rostla, tento trend je dán zejména růstem položek 

pozemků, staveb a nedokončeného hmotného majetku. V letech 2005 a 2006 společnost 

nevlastnila žádný dlouhodobý nehmotný majetek, v roce 2007 došlo k ovšem k velkému 

nárůstu položky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. Společnost nedisponuje 

žádným dlouhodobým finančním majetkem, neposkytuje úvěry jiným subjektům, 

nepořizuje si dlouhodobý finanční majetek a ani na něj neposkytuje zálohy. 

Oběžná aktiva 

 U položky zásob lze vypozorovat dlouhodobější rostoucí tendenci, která je vůbec 

jednou z nejdůležitějších položek u Miros a.s. V roce 2005 dosahují hodnoty 12 679 tis. 

Kč a v roce 2008 již 93657 tis. Kč, což je během 4 let nárůst o 80 000 tis. Kč. Tento růst 

není důsledkem zvýšení zásob materiálu, tato položka zůstává relativně konstantní, ale 

rychlím růstem položky nedokončené výroby, jejíž hodnota v roce 2008 je oproti 2005 

téměř 9 krát vyšší. Zajímavý je vývoj krátkodobých pohledávek, které do roku 2007 

klesaly, ale v roce 2008 dochází k prudkému nárůstu o 61%. U položky finanční 

majetek od roku 2006 indikujeme klesání, což z hlediska likvidity společnosti není 

ideální. 



Graf 1:  Vývoj aktiv v letech 2005

3.1.1.2. Vertikální analýza aktiv

V následující tabulce je uvedena vertikální analýza vybraných polož

základ jsem zvolil celková aktiva, jednotlivé položky analyzuji tedy v relaci k této 

veličině. 

MIROS dopravní stavby, a.s.
 

  AKTIVA CELKEM
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek

B.III. Dlouhodobý finanč

C. OBĚŽNÁ AKTIVA

C.I. Zásoby 

C.II. Dlouhodobé pohledávky

C.III. Krátkodobé pohledávky

C.IV. Finanční majetek 

D. OSTATNÍ AKTIVA 

Vertikální analýza aktiv 

oblastí podnikání spole

Tabulka 2: Vertikální analýza pasiv v letech 2005
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Graf 1:  Vývoj aktiv v letech 2005-2008 

3.1.1.2. Vertikální analýza aktiv 

V následující tabulce je uvedena vertikální analýza vybraných polož

zvolil celková aktiva, jednotlivé položky analyzuji tedy v relaci k této 

MIROS dopravní stavby, a.s.  % podíl na bilan
  2005 2006 

AKTIVA CELKEM  100.0% 100.0%
DLOUHODOBÝ MAJETEK  11.1% 16.4%

Dlouhodobý nehmotný majetek 0.0% 0.0% 

Dlouhodobý  hmotný majetek 11.1% 15.9%

Dlouhodobý finanční majetek 0.0% 0.5% 

ŽNÁ AKTIVA  87.7% 81.3%

5.8% 13.6%

Dlouhodobé pohledávky 7.8% 6.3% 

Krátkodobé pohledávky 65.6% 43.5%

 8.5% 17.8%

OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 1.1% 2.3% 

Vertikální analýza aktiv ukazuje dominanci oběžných aktiv nad stálými, což je dáno 

podnikání společnosti. Přesto můžeme konstatovat mírný pokles podílu 

Tabulka 2: Vertikální analýza pasiv v letech 2005-2008 

 

V následující tabulce je uvedena vertikální analýza vybraných položek aktiv. Za 100% 

zvolil celková aktiva, jednotlivé položky analyzuji tedy v relaci k této 

% podíl na bilanční sumě 

 2007 2008 

100.0% 100.0% 100.0% 
16.4% 24.2% 21.6% 

 7.7% 6.2% 

15.9% 15.2% 14.3% 

 1.3% 1.1% 

81.3% 74.2% 77.5% 

13.6% 26.2% 32.2% 

 5.8% 4.9% 

43.5% 28.9% 37.3% 

17.8% 13.3% 3.2% 

 1.6% 0.9% 

stálými, což je dáno 

írný pokles podílu 



oběžných aktiv na aktivech celkem

které za celé analyzované období snížili podíl o 30 procentních bod

patrný růst podílu zásob

důvodu růstu položky Nedoko

Podíl stálých aktiv na celkových aktivech se b

procentních bodů. Nejvyšší podíl na tom drží pol

nehmotný majetek a pozemky.

Ostatní aktiva mají zanedbatelný vliv na 

Graf 2: Struktura aktiv v letech 2

3.1.1.3. Horizontální analýza pasiv

V následující tabulce je zobrazena horizontální analýza hlavních položek pasiv.
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žných aktiv na aktivech celkem, a to v důsledku poklesu krátkodobých pohledávek, 

které za celé analyzované období snížili podíl o 30 procentních bodů

zásob, o 26 procentních bodů za celé analyzované období a to

Nedokončená výroba a polotovary. 

odíl stálých aktiv na celkových aktivech se během let 2005, 2006, 2007 roste o 5

. Nejvyšší podíl na tom drží položka Nedokon

motný majetek a pozemky. 

zanedbatelný vliv na hodnotu celkových aktiv.   

Graf 2: Struktura aktiv v letech 2005-2008 

3.1.1.3. Horizontální analýza pasiv 

V následující tabulce je zobrazena horizontální analýza hlavních položek pasiv.

 

sledku poklesu krátkodobých pohledávek, 

které za celé analyzované období snížili podíl o 30 procentních bodů, na druhé straně je 

a celé analyzované období a to z 

2006, 2007 roste o 5-8 

ožka Nedokončený dlouhodobý 

 

V následující tabulce je zobrazena horizontální analýza hlavních položek pasiv. 
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Tabulka 3: Horizontální analýza pasiv v letech 2005-2008 

Vlastní kapitál 

Ve všech sledovaných obdobích absolutní hodnota vlastního kapitálu rostla, v roce 2006 

zaznamenal růst 13,1 %, v roce 2007 tempo růstu zpomalilo na 5,4 %, v roce 2008 

činilo 6,8%. Základní kapitál zůstává na stejné hodnotě 1000 tis. Kč. Hospodářský 

výsledek minulých let v absolutních hodnotách stále roste, avšak tempo růstu zpomaluje 

z 28,4 % v roce 2006 na 1,9 % v roce 2008. Růst vlastního kapitálu reflektuje finanční 

stabilitu a nezávislost společnosti. Výsledek hospodaření za běžné období má od roku 

2005(13 165 tis. Kč) do 2007 (1289 tis. Kč) klesající tendenci, v roce 2008 vidíme 

pozitivní obrat, hodnota dosahuje 4289 tis. Kč. 

Cizí zdroje 

Množství cizích zdrojů nabývá meziročně v průměru o 20 % a to hlavně v důsledku 

růstu krátkodobých závazků. Společnost využívá ke svému financování také 

krátkodobých bankovních úvěrů a od roku 2008 také dlouhodobých úvěrů, v roce 2008 

dohromady bankovní úvěry a výpomoci činní 45581 tis. Kč. 

 Ostatní pasiva mají zanedbatelný vliv na celkovou hodnotu pasiv. 

MIROS dopravní stavby, a.s. relativní změna (v %) absolutní změna (v tis. Kč) 

 
06/05 07/06 08/07 06-05 07-06 08-07 

     PASIVA CELKEM -3.1% 10.5% 25.0% -6,772 22,097 58,279 
A. VLASTNÍ KAPITÁL 13.1% 5.4% 6.8% 7,294 3,360 4,520 

A.I. Základní kapitál 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 0.2% 39.3% 7.2% 8 2,071 231 

A.III Rezervní fondy a ostatní 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 

A.IV. Hospodářský výsledek  28.4% 12.2% 1.9% 13,164 7,287 1,289 
A.V. Výsledek hospod. běž.účet. -44.6% -82.3% 232.7% -5,878 -5,998 3,000 

B. CIZÍ ZDROJE -8.9% 13.0% 32.1% -14,433 19,227 53,559 

B.I. Rezervy -100% 
  

-2,790 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 29.1% -18.8% -9.4% 206 -172 -70 

B.III. Krátkodobé závazky -15.8% 16.6% 27.9% -21,849 19,399 38,048 

B.IV. Bankovní úvěry a 50.0% 0.0% 51.9% 10,000 0 15,581 

C. OSTATNÍ PASIVA – 298.4% -100.0% 100% 367 -490 200 



Graf 3: Vývoj pasiv v letech 2005

3.1.1.4. Vertikální analýza pasiv

Struktura pasiv nás informuje o tom

tabulce je uvedena vertikální analýza vy

MIROS dopravní stavby, a.s.

 
     PASIVA CELKEM

A. VLASTNÍ KAPITÁL

A.I. Základní kapitál 

A.II. Kapitálové fondy 

A.III Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let
A.V. Výsledek hospodaření b

B. CIZÍ ZDROJE 

B.I. Rezervy 

B.II. Dlouhodobé závazky

B.III. Krátkodobé závazky

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci

C. OSTATNÍ PASIVA 

C.I. Časové rozlišení 

Tabulka 4:  Struktura pasiv v letech 2005

Z vertikální analýzy pasiv m

zdrojů se během sledovaných let výrazn
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ech 2005-2008 

3.1.1.4. Vertikální analýza pasiv 

ktura pasiv nás informuje o tom, jak jsou kryta aktiva ve firm

vertikální analýza vybraných položek pasiv. 

MIROS dopravní stavby, a.s. % podíl na bilanční sum

2005 2006 

PASIVA CELKEM  100.0 100.0
VLASTNÍ KAPITÁL  25.5% 29.8% 

0.5% 0.5% 

-2.4% -2.5% 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0.1% 0.1% 

ský výsledek  minulých let 21.3% 28.2% 
ření běžného učetního období 6.0% 3.5% 

74.5% 70.0% 

1.3% 0.0% 

Dlouhodobé závazky 0.3% 0.4% 

Krátkodobé závazky 63.7% 55.4% 

ry a výpomoci 9.2% 14.2% 

OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0.1% 0.2% 

0.1% 0.2% 

Tabulka 4:  Struktura pasiv v letech 2005-2008 

vertikální analýzy pasiv můžeme konstatovat, že podíl vlastního kapitálu a cizích 

hem sledovaných let výrazně neměnil, podíl vlastního kapitálu se pohybuje 

 

, jak jsou kryta aktiva ve firmě. V následující 

ční sumě   

2007 2008 

100.0 100.0
 28.4% 24.3% 

0.4% 0.3% 

-1.4% -1.0% 

0.1% 0.1% 

 28.7% 23.4% 

0.6% 1.5% 

 71.6% 75.7% 

0.0% 0.0% 

0.3% 0.2% 

 58.4% 59.8% 

 12.9% 15.6% 

0.0% 0.1% 

0.0% 0.1% 

žeme konstatovat, že podíl vlastního kapitálu a cizích 

nil, podíl vlastního kapitálu se pohybuje 



mezi 24-30 %, tudíž podíl cizích zdroj

výrazný vliv na celková pasiva.

 Menší změnu můžeme pozorovat ve struktu

2008 k nárůstu podílu bankovních úv

podílu krátkodobých závazk

Graf 4: Struktura pasiv v letech 2005

3.1.2. Tokové a rozdílové ukazatele

3.1.2.1. Horizontální analýza Výkazu zisku a ztrát

MIROS dopravní stavby, a.s.

 
Výkony 

Přidaná hodnota 

Osobní náklady 

Provozní výsledek hospodař

Finanční výsledek hospodař

Výsledek hosp.před zdaněním.

Výsledek hosp. za účet období

Tabulka 5 : Horizonátlní analýza vybraných ukaze
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30 %, tudíž podíl cizích zdrojů mezi 70-76%, podíl ostatních pasiv nemá 

ová pasiva. 

žeme pozorovat ve struktuře cizích zdrojů, kde došlo mezi roky 2006

stu podílu bankovních úvěrů o 8,4 procentních bodů a naopak k

podílu krátkodobých závazků o 3,9 procentních bodů.  

Struktura pasiv v letech 2005-2008 

Tokové a rozdílové ukazatele 

Horizontální analýza Výkazu zisku a ztrát 

MIROS dopravní stavby, a.s. relativní změna absolutní zm
06/05 07/06 08/07 06-05

5.4% -27.3% 63.2% 17,891

-5.3% -14.0% 7.7% -2,940

15.5% 8.8% 7.4% 5,206 

Provozní výsledek hospodaření -35.1% -31.2% 30.5% -6,538

ní výsledek hospodaření 73.8% 126.1% 17.4% -567 

ěním. -40.6% -83.6% 311.6% -7,325
období -44.6% -82.3% 232.9% -5,878

Tabulka 5 : Horizonátlní analýza vybraných ukazetelů Výsledovky v letech 2005-2008 

76%, podíl ostatních pasiv nemá 

, kde došlo mezi roky 2006-

ů a naopak k poklesu 

 

absolutní změna (tis. Kč) 
05 07-06 08-07 

17,891 -96,107 161,894 

2,940 -7,308 3,462 

 3,399 3,136 

6,538 -3,769 2,540 

 -1,684 -525 

7,325 -8,971 5,499 
5,878 -5,998 3,002 

 



Výkaz zisku a ztrát zkoumáme podle hlavních položek, zajímá nás tedy hlavn

výsledek hospodaření, Finan

období. Mimořádný výsledek hospoda

hodnot. 

V položce výkonů mlůžeme zaznamenat pom

se společnosti propadly

pravděpodobně bylo způ

hodnoty v letech 2005-2007 lehce kle

je poměrně nízká, což je dáno také 

Osobní náklady meziroč

zpomalení růstu. Příčinnou r

společnost nepříjemné, také

sociálních nákladů. 

Provozní výsledek hospoda

hodnotách o 6,538 tis. Kč

tis. Kč. 

Graf 5: Vývoj výsledku hospoda
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ztrát zkoumáme podle hlavních položek, zajímá nás tedy hlavn

ení, Finanční výsledek hospodaření a Výsledek hospoda

ádný výsledek hospodaření nezobrazuji, protože nabývá nevýznamných 

ůžeme zaznamenat poměrně hluboký propad v roce 2007, 

nosti propadly tržby oproti minulému roku o 107 382 tis. 

bylo způsobeno poklesem zakázek v tomto roce. Hodnota p

2007 lehce klesá, v roce 2008 dochází opět k

což je dáno také sektorem, ve kterém společnost pů

Osobní náklady meziročně rostly v rozmezí 7-16 %, avšak můžeme 

ř činnou růstu je zejména růst mzdových náklad

íjemné, také růst nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojišt

hospodaření od roku 2005 do roku 2007 klesá v absolutních 

Kč a 3 769 tis. Kč., v roce 2008 dochází k oživení a r

Graf 5: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2005-2008 

ztrát zkoumáme podle hlavních položek, zajímá nás tedy hlavně Provozní 

ení a Výsledek hospodaření za účetní 

ení nezobrazuji, protože nabývá nevýznamných 

 hluboký propad v roce 2007, za který 

tržby oproti minulému roku o 107 382 tis. Kč, což 

sobeno poklesem zakázek v tomto roce. Hodnota přidané 

ět k růstu. Její hodnota 

nost působí. 

žeme identifikovat mírné 

st mzdových nákladů, ale co je pro 

ení a zdravotní pojištění a 

roku 2007 klesá v absolutních 

., v roce 2008 dochází k oživení a růstu o 2 540 



Finanční výsledek hospoda

finanční náklady dosahují vyšších hodnot než vý

Výsledek hospodaření za b

účetní období, pouze rok 2007 je vyjímkou, kdy spole

náklady v hodnotě 4520 tis.

Graf 6: Vývoj výkonů, výkonové spot

3.1.2.2. Vertikální analýza 

V následující tabulce je zobrazena vertikální analýza vybranýc

vycházející z Výkazů zisku a ztrát.

v tabulce zobrazena jejich detailn

MIROS  
tis. K

Výnosy celkem 354,50
Provozní výnosy 352,27
Tržby za prodej 1,655
Výkony 334,22
Tržby za prod. 299,91
Změna stavu zásob 7,621
Aktivace 26,685
Tržby z prodeje dl. 16,396
Finanční výnosy 2,037
Mimořádné výnosy 198

Tabulka 6 : Struktura výnosů v letech 2005
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ní výsledek hospodaření vykazuje ve všech letech záporné hodnoty, protože 

ní náklady dosahují vyšších hodnot než výnosy z finančních operací.

ení za běžnou činnost koresponduje s výsledkem hospoda

etní období, pouze rok 2007 je vyjímkou, kdy společnost zaznamenala 

 4520 tis. Kč. 

, výkonové spotřeby a přidané hodnoty v letech 2005-2008

2. Vertikální analýza výnosů 

V následující tabulce je zobrazena vertikální analýza vybranýc

ů zisku a ztrát. Jelikož výkony tvoří největší podíl na výnosech, je 

tabulce zobrazena jejich detailnější struktura. 

2005 2006 2007 
tis. Kč v % tis. Kč v % tis. Kč v %
354,50 100.00 366,42 100.00 289,50 100.00
352,27 99.37% 365,24 99.68% 288,48 99.65%
1,655 0.47% 1,603 0.44% 9,044 3.12%
334,22 94.28% 352,11 96.09% 256,0088.43%
299,91 84.60% 335,96 91.69% 228,5878.96%
7,621 2.15% 15,262 4.17% 27,422 9.47%
26,685 7.53% 885 0.24% 0 0.00%
16,396 4.63% 11,527 3.15% 23,432 8.09%
2,037 0.57% 1,190 0.32% 40 0.01%
198 0.06% -2 0.00% 980 0.34%

ů v letech 2005-2008 

ení vykazuje ve všech letech záporné hodnoty, protože 

ních operací. 

innost koresponduje s výsledkem hospodaření za 

nost zaznamenala mimořádné 

 

2008 

V následující tabulce je zobrazena vertikální analýza vybraných položek výnosů 

tší podíl na výnosech, je 

2008 
v % tis. Kč v % 

100.00 463,90 100.00
99.65% 463,60 99.94% 
3.12% 5,768 1.24% 
88.43% 417,89 90.08% 
78.96% 379,72 81.85% 
9.47% 38,171 8.23% 
0.00% 0 0.00% 
8.09% 39,943 8.61% 

% 296 0.06% 
0.34% 1 0.00% 
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Provozní výnosy 

Provozní výnosy mají ve složení podnikových výnosů téměř absolutní podíl, v roce 

2008 dosahuje hodnota podílu provozních výnosů až 99,94%. Nejvíce k tomu přispívají 

výkony a to tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, což koresponduje s profilem 

společnosti. Tržby za prodej zboží jsou zanedbatelnou položkou k objemu celkových 

tržeb. Minoritní podíl na výnosu společnosti dosahují položky Tržby za prodej 

dlouhodobého majetku, pohybující se v průměru mezi 3-4% a položka Tržby za prodej 

materiálu, která ve sledovaných letech dosahovala podílu průměrně 3%. 

Finanční výnosy 

Podíl finančních výnosů není významný, ani v jednom ze sledovaných let tato položka 

nedosáhla ani 1 procentního podílu. 

Mimořádné výnosy 

Hodnoty mimořádných výnosu dosahují téměř nulových hodnot, jsou proto 

zanedbatelné. 

3.1.2.3. Vertikální analýza nákladů 

V následující tabulce je zobrazena vertikální analýza vybraných položek nákladů 

vycházející z výkazů zisku a ztrát. 

MIROS  2005 2006 2007 2008 
tis. Kč v % tis. Kč v % tis. Kč v % tis. Kč v % 

Náklady celkem 329,75 100.00 354,62 100.00 284,89 100.00 451,63 100.00
Provozní náklady 328,92 99.75% 352,09 99.29% 277,31 97.34% 447,94 99.18% 
Nákl. na prod. zboží 1,627 0.49% 1,588 0.45% 8,704 3.06% 5,763 1.28% 
Výkonová spotřeba 279,00 84.61% 299,82 84.55% 211,35 74.19% 369,44 81.80% 
Osobní náklady 33,594 10.19% 38,800 10.94% 42,199 14.81% 45,335 10.04% 
Odpisy DHM a 4,304 1.31% 3,508 0.99% 3,126 1.10% 2,820 0.62% 
Zůst. cena DM 10,396 3.15% 8,376 2.36% 11,938 4.19% 24,574 5.44% 
Finanční náklady 825 0.25% 2,505 0.71% 3,059 1.07% 3,640 0.81% 
Nákladové úroky 479 0.15% 1,620 0.46% 2,637 0.93% 2,887 0.64% 
Mimořádné nákl. 0 0.00% 20 0.01% 4,520 1.59% 57 0.01% 

Tabulka 7: Struktura náklad ů v letech 2005-2008 
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Provozní náklady 

Provozní náklady zastupují největší podíl na celkových nákladech ve společnosti. Tento 

podíl dosahuje vyjma roku 2007, vždy podíl přesahující 99% na celkových nákladech. 

Největší složkou provozních nákladů je výkonová spotřeba, která dosahuje průměrně 

přes 80% podílu. Druhou nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady, které se podíly 

na celkových nákladech téměř ve všech sledovaných letech mírně nad 10%, výjimkou je 

rok 2007, kde se osobní náklady podílely téměř 15% na celkových nákladech. To 

částečně vysvětluje vývoj počtu zaměstnanců (kapitola provozní ukazatele). Ze 

sledovaných let, v roce 2007 společnost měla nejvyšší počet zaměstnanců a to 121. 

 Třetí nejvýznamnější položkou je Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu. Tato položka nabývala v letech 2005 až 2008 podílu v rozmezí 2,36-5,44%. 

Finanční náklady 

Pozorujeme, že v absolutních hodnotách finanční náklady sice narůstají, ale jejich podíl 

na celkových nákladech nemá rostoucí tendenci.  

Mimořádné náklady 

Stejně jako mimořádné výnosy nabývají zanedbatelných hodnot, výjimkou ovšem je rok 

2007, kde se vyskytly mimořádné náklady v absolutní hodnotě 4520 tis. Kč a to 

způsobilo výkyv podílu mimořádných nákladů na celkových nákladech na 1,59%. 

3.1.2.4 Cash flow 

V následující tabulce je uveden zjednodušený přehled finančních toků společnosti. 

Přičemž rozlišujeme tři základní úrovně a to: provozní cash flow, investiční cash flow a 

finanční cash flow. 
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MIROS dopravní stavby, a.s. 
Položka 2006 2007 2008 

P. Stav peněž.protředky na začátku účetního období 18,468 37,616 30,987 

1 Hospodářský výsledek za účetní období 7,287 1,289 4,291 

2 Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku 3,508 3,126 2,820 

3 Změna stavu časového rozlišení a dohadných účtů -2,894 -13,100 -8860 

4 Změna stavu rezerv -2,790 0 0 

5 Změna stavu zásob -16,010 -32,358 -32,610 

6 Změna stavu krátkodobých pohledávek 51,051 24,358 -41,146 

7 Změna stavu dlouhodobých pohledávek 3659 -28 -981 

8 Změna stavu krátkodobéhých závazků(bez KÚ a fin.výpomoci) -21,849 19,399 38,048 

9 Změna stavu krátkodobého finančního majetku 19,148 -6,629 -21,716 

A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami  41,110 -3,943 -60,154 
10 Změna stavu hmotného a nehmotného invest. majetku -9,300 -19,842 -6,290 
11 Změna stavu finančních investic -1,019 -2,071 -130 
B. Čistý peněžní tok z investiční činnosti -10,319 -21,913 -6,420 
12 Změna stavu dlouhodobých závazků bez stř. dlouhod. Úvěrů 206 -172 -70 

13 Změna stavu krátkodobých úvěrů a fin.výpomoci -11,849 19,399 53,629 

14 Změna stavu středně a dlouhodobých úvěrů 0 0 15,581 

15 Změna stavu vlastního jmění z vybraných operací 0 0 0 

C. Čistý peněžní tok z finanční činnosti -11,643 19,227 69,140 
D. Čistý peněžní tok 19,148 -6,629 2,566 
E. Hotovost na konci roku 37,616 30,987 33,553 

Tabulka 8: Přehled peněžních toků v letech 2005-2008 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

Provozní cash-flow ukazuje schopnost podniku “generovat“ peníze. Jeho hodnota by 

měla vždy nabývat kladných hodnot. Cashflow z provozní činnosti od roku 2006 klesá a 

v roce 2008 nabývá záporné hodnoty -60154 tis. Kč, tento fakt je způsoben hlavně 

navýšením stavu zásob, a také navýšením pohledávek. Tento vývoj je negativní 

a z hlediska dlouhodobého vývoje může signalizovat finanční problémy Miros dopravní 

stavby a.s. 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti, z finanční činnosti 

Záporné hodnoty tohoto ukazatele signalizují to, že společnost investuje. V roce 2008 

pozorujeme pokles investic, to může být způsobeno negativním provozním cash-flow 

v tomto roce, Miros dopravní stavby a.s. si nemůže dovolit investovat tolik jako 

v předchozích letech a naopak analyzujeme výrazný nárůst peněžního toku z finanční 



činnosti. Miros dopravní stavby a.s. 

krátkodobých úvěrů, finan

3.1.2.5. Čistý pracovní kapitál

Rozdílové ukazatele, jak nám 

krátkodobých aktiv a vybraných položek krátkodobých pasiv. Hodnoty t

představují finanční “polštá

Vypočtené hodnoty čistého pracovního kapitálu v

v následující tabulce. 

 MIROS dopravní stavby, a.s.
Čistý pracovní kapitál  

Tabulka 9: Čistý pracovní kapitál

Čistý pracovní kapitál je hlavním z

platební schopnost společ

podniku hradit své závazky.

Vypočtená hodnota ve sledovaných obdobích kles

2007 a 2008 tedy hodnoty nazna

Graf 7: Čistý pracovní kapitál
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ti. Miros dopravní stavby a.s. musí tedy krýt chod spole

, finanční výpomoci a v roce 2008 si pořizuje i dlouhodobý úv

istý pracovní kapitál 

Rozdílové ukazatele, jak nám říká název, udávají rozdíl vybran

a vybraných položek krátkodobých pasiv. Hodnoty t

“polštáře“ nutné k bezproblémovému hospodaření spole

čistého pracovního kapitálu v letech 2005-2008 jsou uvedeny 

dopravní stavby, a.s. 2005 2006 2007
15,355 11,311 -6,717

istý pracovní kapitál 

istý pracovní kapitál je hlavním z rozdílových ukazatelů, jeho hodnoty 

schopnost společnosti. Čím vyšší je ČPK, tím vyšší by mě

podniku hradit své závazky.  

tená hodnota ve sledovaných obdobích klesá až do záporných hodnot. V

tedy hodnoty naznačují tomu, že společnost má tzv. nekrytý d

 

istý pracovní kapitál 

chod společnosti pomocí 

izuje i dlouhodobý úvěr. 

udávají rozdíl vybraných položek 

a vybraných položek krátkodobých pasiv. Hodnoty těchto ukazatelů 

ření společnosti.  

2008 jsou uvedeny 

2007 2008 
6,717 -8,306 

, jeho hodnoty indikují 

PK, tím vyšší by měla být schopnost 

porných hodnot. V letech 

tzv. nekrytý dluh. 
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3.1.2 Poměrové ukazatele 

Z pohledu finančního manažera je důležitá vypovídací schopnost poměrových 

ukazatelů, jejich vzájemné vazby a způsob interpretace jejich hodnot. Poměrové 

ukazatele neposkytují přesná měřítka pro sledované charakteristiky hospodaření 

podniku, nemůžeme proto stanovit hodnoty poměrových ukazatelů, které mají 

univerzální platnost. Jelikož finanční analýza by měla být co nejvíce komplexní, dělíme 

tyto ukazatele podle oblasti, kterou se zabývají. Jinak řečeno zdravý podnik by měl být 

jak rentabilní, tak dostatečně likvidní a přiměřeně zadlužený. 

3.1.2.1. Ukazatele Rentability 

Ukazatele rentability  2005 2006 2007 2008 
ROA 8.30% 5.09% 0.76% 2.49% 

ROS 5.99% 3.18% 0.74% 1.88% 

ROE 23.73% 11.61% 1.95% 6.07% 

Tabulka 10: Ukazatelé rentability 

Tyto ukazatele hodnotí, jak úspěšně byly zhodnoceny investované prostředky. V 

následující tabulce jsou zobrazeny vypočtené hodnoty ROA, ROS, ROE za sledovaná 

období. 

Ukazatel ROA 

 Hodnoty tohoto ukazatele ukazují, jak efektivně dokáže management podniku využívat 

svoje aktiva, jak velký zisk dokáže vyprodukovat z dané investice. Čím vyšší hodnota, 

tím lépe. Ve společnosti indikujeme od roku 2005 do roku 2007 pokles, v roce 2008 

naopak pozitivní změnu, kdy hodnota ROA činní 2,49%. Za úspěšné považujeme 

hodnoty alespoň kolem 6%. 

Ukazatel ROS 

Ukazatel ROS charakterizuje zisk vztažený k tržbám, tzv. ziskovost tržeb. Obecně za 

dobrou hodnotu ukazatele se považuje 2-6%. Podíváme-li se na vývoj v Miros dopravní 

stavby a.s., ROS této hodnoty nabývá v letech 2005, 2006, naopak v roce 2007 ROS 



dosahuje nejnižší hodnoty 0,74% a to vlivem nep

v tomto roce. 

Ukazatel ROE 

Hodnota ROE ukazuje vlastník

hodnota by neměla být 

státem. Racionálně uvažující investor požaduje od rizikov

Za analyzované období m

všech sledovaných letech, až na rok

Graf 8: Vývoj ukazatelů rentabilty v let

3.1.2.2. Ukazatele Aktivity

V následující tabulce jsou zobrazeny hodnoty jednotlivých ukazatel

období. Ukazatelé aktivity je nutné vždy hodnotit ve vztahu k

společnost působí. V našem p

Ukzatele aktivity
Obrat aktiv    

Obrat zásob   

Doba splatnosti krátk. závazků

Doba obratu zásob 

Doba obratu pohledávek   

Tabulka 11: Vývoj ukazatelů aktivity v 
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dosahuje nejnižší hodnoty 0,74% a to vlivem nepříznivého hospodá

Hodnota ROE ukazuje vlastníkům, nakolik se zhodnocuje jejich vložený kapitál. 

la být dlouhodobě nižší než výnosnost cenných papíru gar

 uvažující investor požaduje od rizikovější investice vyšší výnosnost.

Za analyzované období můžeme konstatovat, že ROE dosahuje uspokojivých

šech sledovaných letech, až na rok 2007, kdy ROE dosáhlo pouhých 1,95%.

 rentabilty v letech 2005-2008 

3.1.2.2. Ukazatele Aktivity 

následující tabulce jsou zobrazeny hodnoty jednotlivých ukazatelů aktiv za sledovaná 

Ukazatelé aktivity je nutné vždy hodnotit ve vztahu k

našem případě je to sektor stavebnictví. 

Ukzatele aktivity 2005 2006 
1.39 1.6 

23.78 11.77 

Doba splatnosti krátk. závazků   165.46 124.51 

15.14 30.6 

190.82 112.13 

ů aktivity v letech 2005-2008 

íznivého hospodářského výsledku 

nakolik se zhodnocuje jejich vložený kapitál. Tato 

h papíru garantovaných 

jší investice vyšší výnosnost. 

žeme konstatovat, že ROE dosahuje uspokojivých hodnot ve 

, kdy ROE dosáhlo pouhých 1,95%. 

 

následující tabulce jsou zobrazeny hodnoty jednotlivých ukazatelů aktiv za sledovaná 

Ukazatelé aktivity je nutné vždy hodnotit ve vztahu k odvětví, v kterém 

2007 2008 
1.02 1.32 

3.89 4.12 

206.27 162.68 

92.49 87.46 

122.43 114.81 



Obrat celkový aktiv 

Měří efektivnost využívání celkových aktiv. Respektive sleduje

za jedno období, tedy rok. Tato hodnota by m

podniku se hodnota pohybuje v

Obrat zásob 

Tento ukazatel udává kolikrát je za rok každá p

znovu uskladněna. Z tabulky vidíme, že dochází k

zásoby obrátily v tržbách tém

že společnost je na tom lépe, když své zásoby spot

obratu zásob v Miros dopravní stavby a.s. je výrazné 

Doba obratu zásob 

Udává, kolik dnů jsou pr

spotřebě nebo prodeji. Tento ukazatel vykazuje

Indikujeme, že tato hodnota postupn

kde společnost působí, m

pohledu tedy podnik v letech 2007 a 2008 nedosahuje 

Graf 9: Vývoj doby obratu zásob v letech
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využívání celkových aktiv. Respektive sleduje, kolikrát se aktiva obrátí 

za jedno období, tedy rok. Tato hodnota by měla být vyšší než 1. Ve sledovaném 

podniku se hodnota pohybuje v rozmezí 1-1.6. 

kolikrát je za rok každá položka zásob firmy spot

tabulky vidíme, že dochází k poklesu obratu zásob, v

tržbách téměř 24krát a v roce 2008 jen 4krát. Obecn

nost je na tom lépe, když své zásoby spotřebovává rychle. P

Miros dopravní stavby a.s. je výrazné navyšovaní objemu zásob.

 jsou průměrně zásoby vázány ve společnosti, než dojde k

 nebo prodeji. Tento ukazatel vykazuje opačný vývoj než obrat zásob.

hodnota postupně roste z 16 dní na 88 dní. V sektoru stavebnictví, 

, můžeme považovat za dobré hodnoty, obrat do 30 dn

letech 2007 a 2008 nedosahuje ideální doby obratu zásob.

Graf 9: Vývoj doby obratu zásob v letech 2005-2008 

kolikrát se aktiva obrátí 

la být vyšší než 1. Ve sledovaném 

oložka zásob firmy spotřebována a 

poklesu obratu zásob, v roce 2005 

roce 2008 jen 4krát. Obecně lze konstatovat, 

ebovává rychle. Příčinnou poklesu 

objemu zásob. 

nosti, než dojde k jejich 

ný vývoj než obrat zásob. 

sektoru stavebnictví, 

žeme považovat za dobré hodnoty, obrat do 30 dnů. Z tohoto 

ideální doby obratu zásob. 

 



Doba obratu pohledávek

Jedná se o průměrný po

odběratelů za své prodané výrobky 

tuto dobu. V podmínkách 

stavebnictví je trendem, že obchodní partne

inkasa pohledávek je pom

doba dařila držet v letech 2006

Doba splatnosti krátkodobých závazk

Udává dobu, počet dní od vystavení faktury dodavatelem až

dopravní stavby a.s. vidíme, že pr

207 dnů ve sledovaných letech.

Graf 10: Vývoj doby splatnosti krátkodobých závazk

3.1.2.3. Ukazatelé Zadluženosti

V následující tabulce jsou zobrazeny vypo

sledovaná období. 
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Doba obratu pohledávek 

rný počet dnů, za který dostane společnost zaplaceno od svých 

 za své prodané výrobky či služby. Cílem každého podniku je minim

V podmínkách ČR je za dostačující dobu považováno 30 

trendem, že obchodní partneři neplatí včas své závazky a tudíž doba 

pohledávek je poměrně vysoká. V případě Miros dopravní stavby a

letech 2006-2008 okolo 115 dnů.  

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

et dní od vystavení faktury dodavatelem až po zaplacení.

tavby a.s. vidíme, že průměrný počet dnů splatnosti se pohybuje od 125 do

 ve sledovaných letech. 

Graf 10: Vývoj doby splatnosti krátkodobých závazků a doby obratu pohledávek 

Zadluženosti 

následující tabulce jsou zobrazeny vypočtené hodnoty ukazatelů

 

nost zaplaceno od svých 

i služby. Cílem každého podniku je minimalizovat 

 – 60 dní, v sektoru 

as své závazky a tudíž doba 

 Miros dopravní stavby a.s. se tato 

po zaplacení. U Miros 

 splatnosti se pohybuje od 125 do 

 

tené hodnoty ukazatelů zadluženosti za 
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Ukazatele zadluženosti 2005 2006 2007 2008 
Ukazatel věřitelského rizika   25.48% 29.76% 28.38% 24.25% 
Ukazatel vlastnického rizika    74.46% 70.01% 71.62% 75.68% 
Úrokové krytí  38.71 7.63 1.67 3.52 

Tabulka 12: Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2005-2008 

Ukazatel věřitelského rizika (Debt ratio)   

Hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje poměr cizího kapitálu na aktivech podniku. Čím 

vyšší hodnoty dosahuje tento ukazatel, tím více je podnik zadlužen, financován z cizích 

zdrojů. Určitá zadluženost je zdravým ukazatelem podniku. Financováni z cizích zdrojů 

slouží k dosažení co nejvyšší finanční páky a logicky tak ke zvýšení výnosů. Na druhé 

straně příliš vysoké věřitelské riziko znamená snižování finanční stability společnosti. 

Také právní předpisy vyžadují minimální výši vlastního kapitálu. Ukazatel věřitelského 

rizika se u MIROS dopravní stavby a.s. se pohybuje mezi 70-75%.  

Ukazatel vlastnického rizika (Equity ratio)    

Tento ukazatel naopak udává nakolik je společnost financována z vlastních zdrojů. 

Hodnotí tedy finanční nezávislost firmy. Ukazatel vlastnického rizika se ve všech 

sledovaných letech pohybuje v rozmezí 24-30%. 

Úrokové krytí 

Pokud je ukazatel roven 1, na zaplacení úroků je třeba celého zisku. Literatura uvádí 

jako postačující, jsou-li úroky pokryty ziskem 3x až 6x.(8, 71 s.)   

Taková doporučení nelze prakticky aplikovat, avšak čím vyšší je hodnota úrokového 

krytí, tím lépe. Indikujeme, že nejvyšší hodnoty společnost dosahuje v roce 2005, poté 

dochází do roku 2007 k poklesu na pouhých 1,67 a roce 2008 k  navýšení na 3,52. 

Výsledek koresponduje samozřejmě s vývojem výsledku hospodaření. 



Graf 11: Vývoj Debt a Equity ratio v letech 2005

3.1.2.4. Ukazatelé Likvidity

V následující tabulce jsou zobrazeny vypo

sledovaná období. 

Ukazatele likvidity
Běžná likvidita    
Pohotová likvidita    
Okamžitá likvidita   

Tabulka 13: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2005

Běžná likvidita 

Vývoj běžné likvidity ukazuje, že pom

pozvolna klesal až do roku 2007, kdy dosáhl hodnoty 0,96 K

krátkodobých závazků. V

Význam tohoto ukazatel spo

jsou krátkodobé investice chrán

hlavně zajímavé pro krátkodobé v

nebudou splaceny. 
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ity ratio v letech 2005-2008 

Likvidity 

následující tabulce jsou zobrazeny vypočtené hodnoty ukazatel

Ukazatele likvidity 2005 2006 
1.1 1.08 
1.02 0.88 
0.12 0.26 

ů likvidity v letech 2005-2008 

žné likvidity ukazuje, že poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazk

pozvolna klesal až do roku 2007, kdy dosáhl hodnoty 0,96 Kč oběžných aktiv na 1 K

V roce 2008 dochází k nárůstu na 1,04. 

Význam tohoto ukazatel spočívá v tom, že poskytuje cennou informaci, 

jsou krátkodobé investice chráněny hodnotou majetku. Hodnoty tohoto ukazatele budou 

mavé pro krátkodobé věřitele, kteří podstupují riziko, že jim

 

tené hodnoty ukazatelů likvidity za 

2007 2008 
0.96 1.04 
0.59 0.58 
0.19 0.05 

žných aktiv a krátkodobých závazků 

ěžných aktiv na 1 Kč 

nformaci, do jaké míry 

Hodnoty tohoto ukazatele budou 

podstupují riziko, že jim jejich závazky 



Za optimální se považuje hodnota ukazatele 1,5 až 2. B

struktuře oběžných aktiv, 

nebere v úvahu dobu splatnosti u krátkodobých závazk

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita postupn

1,02 a v roce 2008 již 0,58. Zajímavé je porovnat hodnoty b

likviditou, ty se totiž liší a to tak, že pohotová likvidita v

dál nižších hodnot. To znamená, že dochází k

společnosti. Společnost m

větších než 1, společnost Miros dopravn

praxi to znamená problémy p

Okamžitá likvidita 

Tabulka ukazuje, že se hodnota 

0,2, což je dle odborné l

vývoj této hodnoty působí hlavn

Graf 12: Vývoj ukazatelů likvidity v 
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Za optimální se považuje hodnota ukazatele 1,5 až 2. Běžná likvidita

ných aktiv, rovněž na typu odvětví, v němž podnik operuje, 

úvahu dobu splatnosti u krátkodobých závazků. 

Pohotová likvidita postupně ve sledovaných letech klesá, v roce 2005 nabývala hodnoty 

již 0,58. Zajímavé je porovnat hodnoty běžné likvidity s

likviditou, ty se totiž liší a to tak, že pohotová likvidita vůči běžné likvidit

dál nižších hodnot. To znamená, že dochází k zvyšování váhy zásob v

nost můžeme označit za likvidní, pokud hodnoty nabývají hodnot 

čnost Miros dopravní stavby a.s. má tedy problém s likviditou a v 

praxi to znamená problémy při platbě závazků. 

hodnota pohybuje ve všech letech, krom roku 2006, pod hranicí 

0,2, což je dle odborné literatury hranice okamžité likvidity.(8, 75 

ůsobí hlavně zvyšování krátkodobých závazků. 

 likvidity v letech 2005-2008 

žná likvidita je však závislá na 

podnik operuje, dále také 

roce 2005 nabývala hodnoty 

žné likvidity s pohotovou 

žné likviditě nabývá čím 

zvyšování váhy zásob v majetku 

pokud hodnoty nabývají hodnot 

í stavby a.s. má tedy problém s likviditou a v 

pohybuje ve všech letech, krom roku 2006, pod hranicí 

 s.)  Nepříznivě na 

 

 



3.1.2.5. Provozní ukazatele

V následující tabulce jsou zobrazeny 

zaměstnanců jsou důležitým faktem pot

také sami o sobě jsou ukazatelem r

     MIROS dopravní stavby, a.s.
Počty zaměstnanců 

Tabulka 14: Vývoj počtu zamě

Od roku 2005 do roku 2007 sledujeme mírný nár

zaznamenáváme mírnou regresi.

Graf 13: Vývoj počtu zaměstnanc

Níže jsou uvedené hodnoty 

MIROS dopravní stavby, a.s.
Produktivita z přidané hodnoty

Produktivita z výkonů 

Průměrný výdělek 

Mzdová produktivita 

Tabulka 15: Vývoj provozních ukazatel
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3.1.2.5. Provozní ukazatele 

následující tabulce jsou zobrazeny počty zaměstnanců ve sledovaných letech. Po

ůležitým faktem potřebným pro výpočet provozních ukazatel

 jsou ukazatelem růstu společnosti. 

MIROS dopravní stavby, a.s. 2005 2006 

105 117 

tu zaměstnanců v letech 2005-2008 

Od roku 2005 do roku 2007 sledujeme mírný nárůst zaměstnanc

zaznamenáváme mírnou regresi. 

ěstnanců v letech 2005-2008 

Níže jsou uvedené hodnoty vybraných provozních ukazatelů. 

MIROS dopravní stavby, a.s. 2005 2006 

idané hodnoty 526.1 447.01 

3,183 3,009 

234.18 242.85 

2.25 1.84 

: Vývoj provozních ukazatelů v letech 2005-2008 

 ve sledovaných letech. Počty 

et provozních ukazatelů, ale 

2007 2008 

121 119 

ěstnanců, v roce 2008 

 

2007 2008 

371.83 407.18 

2,116 3,512 

255.46 278.74 

1.46 1.46 
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Produktivita z přidané hodnoty 

Tento ukazatel vyjadřuje, jak velkou přidanou hodnotu tvoří v průměru jeden 

zaměstnanec společnosti. Podíváme-li se na vývoje této veličiny, pozorujeme klesání 

této hodnoty do roku 2007, kdy produktivita z přidané hodnoty má hodnotu 371,83 tis. 

Kč, pozitivně se jeví ale následující vývoj v roce 2008, kdy jeden zaměstnanec 

průměrně vytvořil přidanou hodnotu 407,18 tis. Kč. 

Produktivita z výkonů 

Vyjadřuje průměrný podíl jednoho zaměstnance na výkonech za rok. Od roku 2005 do 

roku 2007, dochází jako u předchozího ukazatele k poklesu a to na hodnotu 2 116 tis. 

Kč, v roce 2008 produktivita z výkonů ovšem dosáhla nejvyšší hodnoty ze všech 

sledovaných let, na jednoho zaměstnance připadalo 3 512 tis. Kč výkonů.  

Průměrný výdělek 

Zajímavým ukazatelem, který nemůžeme opominout, je kolik si za rok  průměrně 

vydělá zaměstnanec Miros dopravní stavby a.s. Průměrný výdělek rok od roku roste a to 

se zvyšujícím se tempem. V roce 2006 došlo k nárůstu o 8,67 tis Kč, v roce 2007 o 

12,61 tis. Kč a v roce 2008 o 23,28 tis. Kč a celkový roční průměrný výdělek v tomto 

roce činil 278,74 tis. Kč. 

Mzdová produktivita 

Pomocí tohoto ukazatele analyzujeme, jak velká část přidané hodnoty připadá na 

každou korunu vyplacených mezd. Pozorujeme, že tato hodnota postupně klesá 

z hodnoty 2,25 Kč na 1,46 Kč, tento klesající trend je logicky podmíněn zvyšujícími se 

mzdami, které ale nejsou spojeny s odpovídajícím růstem přidané hodnoty. 



Graf 14: Vývoj vybraných provozních ukazatel

3.1.3. Analýza vybraných soustav ukazatel

3.1.3.1. Index bonity 

Hodnocení finanční situace dle indexu bonity se hodnotí na stupnic

extrémně špatné po extrémn

V roce 2005 a 2006 dosahuje index hodnoty mezi 1 a 2, finan

až velmi dobrá. V letech 2007 a 2008 index dosahuje hodnoty mezi 0 a 1, finan

situace je hodnocena s

dosahuje Miros dopravní stavby a.s. tedy uspokojivých výsledk

detailněji parametry výpo

ROA. 

Index bonity 
Čistý zisk /ciz.zdroje 

Aktiva/Cizí zdroje 

ROA 

Zisk před zdaněním /Tržby 

Zásoby/Tržby 

Tržby/Aktiva 

Index bonity 

Tabulka 16: Přehled vývoje parametr

57 

: Vývoj vybraných provozních ukazatelů v letech 2005-2008 

3.1.3. Analýza vybraných soustav ukazatelů 

ní situace dle indexu bonity se hodnotí na stupnic

 špatné po extrémně dobrou. 

roce 2005 a 2006 dosahuje index hodnoty mezi 1 a 2, finanční situace je tedy dobrá 

letech 2007 a 2008 index dosahuje hodnoty mezi 0 a 1, finan

situace je hodnocena s určitými problémy až dobrá. Z pohledu indikátoru bonity 

dosahuje Miros dopravní stavby a.s. tedy uspokojivých výsledků

ji parametry výpočtu, můžeme konstatovat, že hlavním určujícím parametrem je 

2005 2006 2007 
0.1077681 0.0731047 0.0264542

1.342953 1.4283547 1.3962023

0.1049382 0.0752141 0.0323069

0.0602206 0.0319558 0.0077215

0.0422755 0.0853931 0.2670683

1.3777114 1.5928655 0.9809755

1.7700274 1.3207495 0.6912725

ehled vývoje parametrů Indexu Bonity v letech 2005-2008 

 

ní situace dle indexu bonity se hodnotí na stupnici od -3 do 3, od 

ní situace je tedy dobrá 

letech 2007 a 2008 index dosahuje hodnoty mezi 0 a 1, finanční 

pohledu indikátoru bonity 

dosahuje Miros dopravní stavby a.s. tedy uspokojivých výsledků. Prostudujeme-li 

čujícím parametrem je 

2008 
0.0264542 0.0322566 

1.3962023 1.3213549 

0.0323069 0.0445289 

0.0077215 0.0191295 

0.2670683 0.246643 

0.9809755 1.3035868 

0.6912725 0.8993815 
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3.1.3.2. Index IN05 

Hodnocení indexu IN 05: 

IN 01 > 1,6 = podnik vytváří hodnotu 

IN 01 < 0,9 = podnik nevytváří hodnotu 

0,9 < IN 01 < 1,6 = nelze určit, zda podnik vytváří hodnotu či nikoli 

II nnddeexx  II NN  0055  2005 2006 2007 2008 
Aktiva celkem / Cizí zdroje  1.342953 1.4283547 1.3962023 1.3213549 

EBIT / Nákladové úroky 37.705637 6.6271605 0.6693212 2.5161067 

ROA  0.0829666 0.0509013 0.0075746 0.024937 

Výnosy / Aktiva celkem 1.5353025 1.6694213 1.0986589 1.4346262 

Oběžná aktiva / Kr.závazky + Kr.bank.úv. 1.2042736 1.1682771 1.0402947 1.1061122 

Index IN 05 2.4388366 1.106029 0.5623165 0.7709951 

Tabulka 17: Přehled vývoje parametrů Indexu IN 05 v letech 2005-2008 

V letech 2005 a 2006 dle hodnocení indexu, podnik vytváří hodnotu, v roce 2007 a 

2008 podnik nevytváří hodnotu. Stejně jako u předchozího souhrnného indexu 

pozorujeme, že velký vliv na vývoj má hodnota ROA. 

3.2. Celkové zhodnocení finanční situace podniku 

V kapitole číslo 3 byla provedena finanční analýza akciové společnosti MIROS 

dopravní stavby za roky 2005 až 2008. Při zpracování analýzy jsem vycházel z účetních 

výkazů firmy a výročních zpráv. 

Vypracování analýzy jsem průběžně konzultoval s ekonomickým oddělením 

společnosti, které má mi poskytlo kompletní účetní výkazy z analyzovaných let a také 

mi objasnilo jednotlivé účetní položky. 

Konečné výsledky analýzy jsem konzultoval přímo s vedením společnosti. Tato 

konzultace byla velmi přínosná z toho hlediska, že mi byly poskytnuty interní informace 

z chodu společnosti, které zpětně vysvětlují některé výsledky finanční analýzy a to mi 

umožnilo dojít k objektivnějším závěrům. 
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Po prvním rychlém pohledu na výsledovku a hodnoty všech ukazatelů zaznamenáme 

jednoznačně, že od roku 2005 do roku 2007 dochází ke zhoršování finančního zdraví 

společnosti. V roce 2008 dochází k určitému pozitivnímu oživení. 

 Proč k tomu dochází, na to se detailněji podíváme prostřednictvím rozboru všech 

sektorů společnosti. Vybrané ukazatele budu porovnávat s odvětvovým průměrem, což 

umožňuje vyhodnotit výsledky této analýzy s vyšší přesností a objektivností. 

V následujících dvou tabulkách je uvedeny průměrné hodnoty struktury majetku a 

kapitálů a průměrné hodnoty vybraných poměrových ukazatelů stavebních podniků 

působících na trhu ČR. Prezentované informace jsou zpracované z účetních výkazů 

stavebních podniků za roky 2005-2007. Tento přehled poskytuje nejkomplexnější 

informace o ekonomice větších stavebních firem (podniky se 100 a více zaměstnanci). 

Hodnoty za rok 2008 bohužel nejsou k dispozici. Veškerá data jsou přebrána ze statistik 

ministerstva průmyslu a obchodu. (17) 

POMĚROVÉ UKAZATELE  
 

2005 2006 2007 

270 podniků 275 podniků 269 podniků 

Ukazatel Medián Průměr Medián Průměr Medián Průměr 
1.rentabilita              

rentabilita aktiv 5,71 6,67 6,53 7,30 6,56 6,81 

rentabilita vlastniho kapitálu 19,49 19,97 20,43 23,50 21,21 21,95 

rentabilita výnosů 2,92 3,82 3,24 4,35 3,71 4,18 

2.ukazatele aktivity             

doba obratu zásob (dny) 15,41 26,27 16,03 21,50 15,21 22,40 

obrat aktiv 1,97 1,74 2,02 1,68 1,92 1,63 

3.ukazatele zadluženosti             

zadluženost 61,70 64,01 64,36 66,77 63,48 66,60 

Tabulka 18: Charakteristiky eknomického vývoje stavebních podniků 
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STRUKTURA MAJETKU  
  

2005 2006 2007 
270 podniků 

 
275 podniků 

 
269 podniků 

 v mil. K č v % v mil. K č v % v mil. K č v % 
AKTIVA  152706 100% 182244 100% 204032 100% 

stálá aktiva 36939 24,2% 40242 22% 44650 22% 
pozemky  3517 2,3% 4012 2% 4334 2% 

ostatní dlouho-dobý majetek  24177 15,8% 25910 14% 28014 14% 

dlouhodobý finanční majetek  9245 6,1% 10320 6% 12302 6% 

oběžná aktiva 113071 74,0% 139372 76% 157171 77% 
zásoby  17842 11,7% 17287 9% 19309 9% 

nedokončená výroba  14575 9,5% 13267 7% 14450 7% 

pohledávky  75302 49,3% 101258 56% 107992 53% 

finanční majetek  19928 13,0% 20826 11% 29869 15% 

ostatní aktiva 2695 1,8% 2630 1% 2211 1% 

PASIVA  152706 100% 182244 100% 204032 100% 

vlastní kapitál 50966 33,4% 56619 31% 63325 31% 
základní kapitál  21194 13,9% 20949 11% 22455 11% 

kapitálové fondy  4984 3,3% 6618 4% 8333 4% 

fondy ze zisku  

HV z min let 24788 16,2% 29051 16% 32538 16% 

+běž. roku  

cizí zdroje 97753 64,0% 121686 67% 135888 67% 
rezervy  7741 5,1% 9899 5% 11589 6% 

závazky  83665 54,8% 103087 57% 112387 55% 

bankovní úvěry 6347 4,2% 8701 5% 11912 6% 

a výpomoci  

bakovní úvěry dlouhodobé  1907 1,2% 1758 1% 3051 1% 

běžné bankovní úvěry a výp.  4440 2,9% 6942 4% 8861 4% 

-ostatní pasiva 3987 2,6% 3939 2% 4818 2% 

Tabulka 19: Struktura majetku a kapitálu stavebních podniků 

Kapitál, majetková struktura 

Po detailnějším pohledu na vertikální analýzu aktiv pozorujeme sice mírný pokles 

podílu oběžných aktiv na celkových aktivech. Avšak v zásobách indikujeme prudký 

nárůst podpoložky Nedokončená výroba a polotovary. Tato položka má velký vliv na 

celkový výsledek finanční analýzy. V roce 2008 dochází i k nárůstu nedokončeného 

dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. 



61 

Co je příčinnou tohoto vývoje? 

Pro pochopení tohoto vývoje musíme znát strategii společnosti a fakt, že společnost 

mezi lety 2006 a 2007 prováděla velkou investici do výstavby průmyslových hal. 

Důvodem proč dochází k navýšení této položky, je že společnost nevyfakturovala ještě 

tento projekt. 

Z pohledu struktury kapitálu je společnost financována 75% z cizích zdrojů, což je o 8 

% nad průměrem odvětví. Společnost drží tento poměr dlouhodobě na stejné úrovni, což 

je známkou stability finančního řízení. Nicméně v dlouhodobém horizontu by se 

analyzovaná společnost měla dostat na hodnoty, které odpovídají průměru, tzn. na 

hodnotu podílu cizích zdrojů 65%. Dosáhnutí tohoto cíle předpokládá, že společnost 

nebude zvyšovat podíl úvěrů, jejichž hodnota je mírně nad průměrem a naopak bude 

převádět nedokončené položky na pohledávky a v konečné fázi na zisk. Podíváme-li se 

na průměrný podíl nedokončené výroby ve vybraných konkurenčních podnicích, 

pohybuje se okolo 8%. V Miros dopravní stavby a.s. tato hodnota v roce 2008 dosahuje 

hodnoty přes 30%. Zajímavé budou jistě hodnoty z následujících let, jakmile se ve 

výkazech projeví tržby za prodej průmyslových hal. Toto období bohužel není součástí 

této analýzy. 

Samozřejmě nevýhodou této kapitálové struktury podniku je nižší likvidita a 

důvěryhodnost, což jsou důležité ukazatele pro banky a dodavatele. 

Výnosy, náklady, cash-flow 

Na těchto ukazatelích je jasně pozorovatelná deformace vzniklá velkou investicí. Je to 

pokles výnosu, s minimem v roce 2007. Taktéž stejným způsobem se vyvíjí výsledek 

hospodaření. 

Provozní cash flow je dalším indikátorem, pokud by dosahoval nadále záporných 

hodnot jako v roce 2008, bylo by to pro společnost velmi riskantní, musela by svoji 

činnost financovat čím dál více z cizích zdrojů. 
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Poměrové ukazatele 

Průměrná rentabilita aktiv v českém stavebnictví se pohybuje okolo 7 %, Miros 

dopravní stavby a.s. dosahuje vyšší hodnoty pouze v roce 2005, v ostatních letech je 

pod celkovým průměrem. Rentabilita vlastního kapitálu se pak v průměru nachází okolo 

hodnoty 22 %. Porovnáme-li tuto hodnotu s výsledky v analyzované společnosti, rovněž 

zjistíme, že pouze v roce 2005 dosahuje společnost nadprůměrné hodnoty. Obdobného 

porovnání dosáhneme u rentability tržeb. Je nutné zase zdůraznit, že tyto hodnoty jsou 

silně ovlivněny strategií společnosti a bude zajímavé pozorovat vývoj hodnot rentabilit 

v následujících letech, kdy by se měla ukázat rentabilita provedené investice. 

Zvláště u ukazatelů aktivity je žádoucí pro objektivizaci výsledků provést oborové 

srovnání. Doba obratu zásob se v průměru mezi vybranými podniky pohybuje mezi 20-

25 dny, v roce 2005 tato hodnota u Miros dopravní stavby a.s. vykazovala výbornou 

hodnotu 16 dnů, v dalších letech indikujeme prodloužení této doby, logicky způsobené 

ne obratem materiálu, ale navýšením tzv. rozpracovanosti. U obratu celkových aktiv 

vyčteme z tabulky charakteristik ekonomického vývoje stavebnictví průměrnou hodnotu 

okolo 1,7. Efektivnost využití celkových aktiv v analyzované společnosti je ve všech 

letech nižší.  

Vysokou vypovídací hodnotu má tzv. obchodní deficit, jehož výpočet sice přímo nebyl 

proveden v analyzované části, ale jeho hodnota se jednoduše odvodí rozdílem dobou 

obratu pohledávek a dobou obratu závazků. V posledních třech sledovaných letech je 

doba obratu závazků převyšuje dobu obratu pohledávek. To znamená, že dodavatelé 

pomáhají financovat chod společnosti MIROS dopravní stavby a.s. Je to dalším 

důkazem nedostatku finančních zdrojů v analyzované společnosti a její velmi nízké 

likvidity. Na druhou stranu, zdroj tohoto financování je levnější než bankovní úvěr. 

Shrnutí 

Na základě získaných výsledků finanční analýzy, stěžejním cílem společnosti 

v následujících letech musí být zvýšení likvidity a finanční stability, která se vlivem 

zmiňovaných investic snížila. 
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3.3. Analýza informačního systému 

3.3.1. Podnikové informační systémy ve stavebnictví  

Pojem stavebnictví pod sebe zahrnuje široké spektrum činností, vedoucí zejména k 

nabídce, prodeji a distribuci stavebních hmot, materiálů a substrátů, přípravě a 

modelování stavebního díla, řízení a zhotovení stavby, provedení rekonstrukce nebo 

demolice, správě a údržbě staveb. 

„Posláním oblasti ICT ve stavební firmě je provozovat integrované a stabilizované 

informační systémy a prostřednictvím kvalitních informatických služeb poskytovat 

dostatečnou a trvalou podporu podnikání společnosti tak, aby informační a komunikační 

služby přispívaly k tomu, že se společnost stane zákazníkovou první volbou v 

požadovaných stavebních službách.”(19) 

Jedním z nejdůležitějších a strategických bodů ve fungování stavební firmy je řízení 

zakázek, jejich detailní sledování, přehled o všech dodavatelích, subdodavatelích. Proto 

součástí ERP6 systémů stavebních podniků by měly být moduly pro přímé řízení 

zakázek/výroby na všech řídících úrovních: operativní, taktické a strategické. Jednoduše 

řečeno, Cílem těchto systémů je pomoci zautomatizovat chod stavebních společností a 

tím snížit pracovní čas vyššího managementu věnovaný operativním činnostem a 

umožnit tak managementu společnosti soustředit se více na strategické plánování.  

Co se týče samotné realizace stavby, každý stavební proces je specifický svou 

originalitou, tudíž není možné obecně proces výstavby popsat obecně. Přesto se však 

jedná o projekt s různými etapami vývoje. Proto se pro přípravu užívají jednoduché 

nástroje informačních systémů. 

                                                 
6 ERP = Enterprise Resource Planning 
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Obrázek 5: Schéma řízení zakázek7 

3.3.1. Úvod do IS v Miros dopravní stavby a.s. 

Profesní přehled MIROS dopravní stavby, a. s. ukazuje, že počítačovou techniku zde 

využívá vedení společnosti a zaměstnanci na pozici účetních, rozpočtářů, sekretářek, 

techniků. Společnost využívá typ sítě LAN, celkem je propojeno 20 počítačů. Vztah 

mezi stanicemi je „Peer to peer“, to znamená, že spolu přímo komunikují koncové uzly 

(mohou tak vystupovat v roli klienta i serveru). Společnost tedy nemá server. 

Počítačové stanice spolupracují na základě zhotovené strukturované kabeláže BRAND 

REX LUCENT TECHNOLOGIES Systimax SCS pro přenos dat, hlasu a obrazu.  

                                                 
7 ČASOPIS STAVEBNICTVÍ[online]. 2008[cit. 2010-05-08]. Dostupný z WWW: < 

www.casopisstavebnictvi.cz/rizeni-stavebnich-zakazek-vybrane-problemy-k-reseni-a-podpora-it_N2837 

>. 
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Obrázek 6: Síť Peer to Peer8 

3.3.2. Hardware 

Každý technicko-hospodářský pracovník má svůj vlastní počítač. Firma vlastní celkem 

20 stanic – např. 

PC Intel Pentium P4 

MB QDI P4 Intel Chipset FSB 800 MHz 

Procesor Intel Pentium 2.4 GHz CELERON BOX 

Paměť DDR 256 MB PC 400 BOX 

HDD 80GB Seagate ULTRA ATA 100 7200 ot/min 

Mechanika FDD 

USB konektor - možnost připojení přenosných Flash disků 

Miditower P4 300 LUX 

Mechanika CD RW + DVD ROM 

VGA GeForce FX 5200 128 MB DVI 

Klávesnice PS2 + PC myš Optic bezdrát. 
                                                 
8 INTUIDEX[online]. 20010[cit. 2010-05-08]. Dostupný z WWW: 

<http://www.intuidex.com/images/technology_p2p.gif>. 
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Monitor ACER 17“ LCD 1731 DVI 

PC MIRONET 

main board ECS P4VXASD 

CPU PENTIUM 4 1,6 GHz 423pin 

RAM 256MP PC 133 brand 

HDD WD 300BB 

Grafik card AGP INNO3D GF2 MX400 

Case (+ power supply) MIDI ATX 606 

Každá kancelář využívá společnou laserovou nebo inkoustovou tiskárnu pro barevný 

tisk. 

inkoust HP Desk Jet 5550  1 x 

 HP Desk Jet 5655  1 x 

 HP Desk Jet 610 C  1 x 

 HP Desk Jet 880 C  2 x 

laser HP Laser Det 1200 1 x 

 Minolta 1200 1 x 

Tabulka 20: Přehled tiskáren 

Dále pak firma vlastní velkokapacitní multifunkční zařízení MINOLTA 1200 pro 

černobílý tisk, kopírování a skenování. Zařízení je síťově propojeno se všemi stanicemi 

v budově. 

3.3.3. Software 

Akciová společnost MIROS, dopravní stavby, využívá na svých počítačích operační 

systém Microsoft WINDOWS XP Professional. Každý počítač je vybaven balíkem MS 

Office 2003: 

- MS Word 

- MS Excel 
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- MS Powerpoint 

- MS Access 

Vybrané stanice jsou vybaveny nadstandardními programy pro zpracování účetních dat 

ekonomický systém HELIOS RED, pro zpracování rozpočtových dat CALLIDA a 

EUROCALC.  

HELIOS RED (Asseco Solutions) (13) 

Helios Red je moderní modulární účetní program pro zpracování komplexní podnikové 

agendy podnikatelů, malých a středních firem účtujících v účetnictví nebo daňové 

evidenci. Zahrnuje oblasti finančního účetnictví, lidských zdrojů, skladového 

hospodářství, oběhu zboží a všech souvisejících a návazných agend. Účetní software 

Helios Red je vhodný pro použití na jednom počítači (tzv. monoinstalace) nebo 

počítačové síti až o 20 stanicích. Díky použité architektuře file/server bezpečně funguje 

na sítích typu PTP i LAN. Je hardwarově nenáročný a ve většině případů nevyžaduje 

žádný upgrade technického vybavení. HELIOS RED je vytvořen pomocí vývojových 

prostředků Microsoft® Visual Studio™. Hlavní zdrojový kód aplikace je napsán 

v jazyce Microsoft® Visual FoxPro 9.0™, který využívá i některých obecně dostupných 

prvků ActiveX komponent.  

Výhoda programu HELIOS RED spočívá v provázanosti s bankovnictvím přes internet 

při zpracování příkazů k úhradě, tuto výhodu firma plně využívá při platbě faktur nebo 

mezd. 

ASPE (Valbek) (11) 

Miros dopravní stavby a.s. investovalo do tohoto systému v roce 2009 a prozatím si 

pronajímá modul Stavba.  

Software Aspe® je moderním modulárním systémem, který umožňuje pohodlnou práci s 

rozpočty od jeho sestavení, přes oceňování nabídek po změny v průběhu stavby. 

Disponuje nástroji pro komunikaci s investory, včetně přehledného sestavení 

harmonogramů, zjišťovacích protokolů a na jejich základě následného vytvoření faktur. 
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Stavebním firmám poskytuje ucelený přehled o realizovaných i připravovaných 

zakázkách se začleněním do výrobního plánu.  

Aspe® umožňuje spolupráci se všemi články realizace zakázek, které Aspe® používají, 

tj. investorskými organizacemi, dodavatelskými firmami a projekčními kancelářemi. 

Standardně je také podporována elektronická výměna dat ve formátu MS Excel a XML. 

Tím je umožněno snadné předávání podkladů k oceňování, vyhodnocování nabídek a 

následně i všech informací v realizační fázi. 

Modul Stavba je pro projekční a dodavatelské firmy, který slouží k rychlému sestavení 

soupisu prací a jeho následnému ocenění. U každé stavby je možné vytvořit libovolný 

počet variantních řešení lišících se nejen v cenách položek, ale i v použitých 

technologických postupech a konstrukčních celcích. 

euroCALC (Callida) (14) 

Oceňovací systém euroCALC je specificky zaměřený na potřeby rozpočtářů a 

kalkulantů ve stavebnictví. Zároveň je využíván jako informační systém pro strategická 

rozhodnutí managementu stavebních firem. Systém umožňuje stanovovat a sledovat 

náklady stavby od investičního záměru přes výběrové řízení až po detailní kalkulaci 

nákladů a celkové ekonomické vyhodnocení. 

Antivirový program - Avast 

Pro zabezpečování ochrany dat před napadením viry byl ve společnosti MIROS 

dopravní stavby a. s. využíván antivirový program AVG 6.0. Bohužel tento antivirový 

program se neosvědčil, a proto od roku 2006 využíván antivirový program Avast. 

Program je nainstalovaný na každé pracovní stanici. 
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3.3.4. Komunikace 

3.3.4.1. Mobilní telefony 

Vzhledem k pracovnímu vytížení stavbyvedoucích, techniků, řidičů a strojníků v terénu, 

jsou mobilní telefony nejdůležitějším prostředkem komunikace, MIROS dopravní 

stavby a.s. využívá mobilní sít společnosti O2. 

3.3.4.2. Telecom 

Tento způsob komunikace je využíván v budově na centrální adrese firmy. Společnost 

MIROS dopravní stavby a. s. má telefonní ústřednu OMEGA, která využívá dvou ISDN 

linek: 

- jedna linka je plně blokována pro napojení na centrální pult ostrahy objektu 

- druhá linka slouží pro maximálně 8 telefonních linek, které jsou plně využity. 

Telefonní ústřednu lze použít i jako telefonického vrátného. 

ATEUS – OMEGA je moderní pobočková ústředna vyvinutá společností 2N. Jedinečné 

řešení interních GSM bran dovoluje využít všechny komunikační kanály v ústředně a 

plně umožňuje volit nejlevnější cestu pro hovor. Ústředna má modulární konstrukci, 

která umožňuje sestavit libovolnou konfiguraci od 2 až do 56 přípojných bodů přesně 

podle požadavků zákazníka. Ateus-Omega zahrnuje dva druhy rozhraní (vnitřní a 

vnější) 

Vnější  - vstupní analogové telefonní linky - kapacita 24 linek 

- vstupní ISDN linky - kapacita až 6 ISDN linek 

- GSM kapacita až 4 interní GSM brány 

- Internet telefon VoIP 

- E + M linkové rozhraní, vhodné pro propojování s jinými systémy 

Vnitřní   - analogové vnitřní linky - kapacita až 56 linek 

  - digitální, systémové vnitřní linky až 30 linek 
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3.3.5. Ochrana dat 

Každý pracovník (uživatel počítačové sítě) má přidělené uživatelské jméno, domovský 

adresář a přístupové heslo. Pracovník je zodpovědný za jemu svěřená data a informace 

umístěné na síti. Ihned po prvním přihlášení je povinen své přidělené přístupové heslo 

změnit a neposkytovat ho třetí osobě. Velikost domovského adresáře je limitována. 

Každý pracovník má oprávněný přístup k jednotlivým agendám na základě svého hesla 

a zároveň zodpovídá za správnost a účelnost vkládaných dat i za to, že tato data 

nebudou poškozená, zničená nebo zneužitá. Uživatel sítě může používat jen software 

nainstalovaný a zpřístupněný pracovníkem systémové podpory. Instalace jakéhokoliv 

softwaru na lokální pevné disky je z důvodu ochrany sítě přísně zakázaná. Pro ochranu 

elektronických dat a síťového systému jsou zavedená přísná antivirová opatření - na 

každém počítači je nainstalovaný rezidentní antivirový program a uživateli je zakázané 

měnit nastavení parametrů nebo jej úplně odinstalovat. Systémový administrátor 

pravidelně zálohuje všechna data. 

3.3.6 Internet 

Firmu naleznete na webové adrese www.miros-pce.cz. Stránky vypracovala a spravuje 

společnost s ručením omezeným eBRANA. Vedení společnosti Miros hodnotí design a 

informační strukturu jako dostačující pro její potřeby jako stavební společnosti. Z 

hlediska technického provedení, jsem provedl validaci stránky na 

http://validator.w3.org/. Stránky obsahují 7 chyb. Validita laicky řečeno, slouží jako 

alespoň nějaké viditelné měřítko kvality kódu, a dle mého názoru společnost která 

vyrábí stránky na zakázku a jejímž heslem je cituji “internetoví profesionálové“, je toto 

důkazem jejich neprofesionality. Na hostitelském serveru má společnost rezervované e-

maily na pro každou pracovní stanici a to ve formě jméno@miros-pce.cz.  

3.4. Celkové zhodnocení informačního systému 

Pozitivem současného informačního systému je jednoduchá a rychlá komunikace uvnitř 

firmy postavená na propojených telefonních linkách a také na systému sdílení dat mezi 

jednotlivými počítači pomocí architektury Peer to Peer. Výhodou této sítě jsou nižší 
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pořizovací náklady a nízkonákladová údržba, která je daná nepřítomností serveru a 

síťového operačního systému.  

Nevýhody sítě peer to peer jsou zejména ve sdílení prostředků a dat, které je podmíněno 

chodem počítače, na kterém jsou tato data umístěna. Rychlost přístupu k nim může být 

také ovlivněna momentálním vytížením daného počítače. Velkým nedostatkem je také 

to, že uživatelé mají svoje programy, data a nastavení k dispozici pouze na „svém“ 

počítači, což znamená potřebu updatovat data na každé stanici zvlášť, což je neefektivní 

a přináší s sebou větší pravděpodobnost vzniku chyb. Další nevýhodou sítě peer to peer 

je nekvalitní ochrana dat a nízká kontrola nad sítí. V případě použití systému server-

klient jsou data uloženy na serverech, které jsou bezpečnější než většina klientů. 

Servery mohou lépe kontrolovat přístup a zdroje, to zaručuje větší dohled nad přístupy 

uživatelů a nad jejich prací s daty. 

Obecně můžeme konstatovat, že systém Peer to peer je v dnešní době zastaralejším 

typem architektury.  

Co se týče hodnocení použitého softwaru, modulární systém Aspe od společnosti 

Valbek se do budoucna jeví jako výkonný systém. Nemůžeme, ale ještě měřit hodnotu 

jeho přínosu, protože systém není plně zaběhlý. Účetní program Helios red a rozpočtový 

software euroCALC dostatečně plní svojí úlohu a vyhovují analyzovanému podniku. 

V procesu realizace stavby pak většina komunikace probíhá pomocí mobilních telefonů. 

Díky této rychlé komunikaci je dostatečná informovanost pracovníků na všech 

úrovních. Velkou nevýhodou této komunikace jsou její příliš vysoké provozní náklady.  
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4. NÁVRHY NA OPAT ŘENÍ A ZHODNOCENÍ O ČEKÁVANÝCH 

PŘÍNOSŮ 

4.1. Návrhy vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku 

Na základě získaných výsledků finanční analýzy, stěžejním cílem společnosti 

v následujících letech musí být zvýšení likvidity a finanční stability, která se vlivem 

provedených investic výrazně snížila. Důležitým faktorem určující další vývoj 

společnosti bude makroekonomická situace. V provedené analýze sice nejsou 

znázorněny roky, ve kterých se projevuje současná ekonomická krize, ale tím větší 

důraz by měl být kladen na posílení finanční stability společnosti. 

Pozornost společnosti by měla hlavně směřovat do následujících oblastí. 

1. Řízení pohledávek  

2. Management zadluženosti, struktura financování společnosti 

3. Náklady 

Řízení pohledávek 

Pohledávky silně ovlivnují majetkovou a finančí strukturu v Miros dopravní stavby a.s. 

Z důvodu velkého objemu pohledávek a jejich dlouhé doby splatnosti snižují likviditu 

společnosti a společnost přichází o možnost využít finanční prostředky zadržené 

v pohledávkách k případným investicím. Jednou z priorit analyzované společnosti musí 

být přijmutí kroků ke zlepšení řízení pohledávek.  

Oblasti řízení pohledávek: 

- Prevence  

- Monitorování  

- Vymáhání 
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Prevence, předcházení vzniku problémových pohledávek je levnější než jejich 

vymáhání. Proto musí být kladen největší důraz na tuto oblast.  

Akciová společnost Miros dopravní stavby by měla nezajištěný odklad splatnosti 

poskytovat pouze dlouhodobým partnerům, se kterými má pozitivní zkušenosti týkající 

se nejen jejich schopnosti platit, ale také jejich platební morálky. Taktéž celková výše 

dluhu by měla odpovídat důvěryhodnosti odběratele. Vyhodnocení platební schopnosti 

je možné provést prozkoumáním veřejně přístupných účetních výkazu a na základě 

zkušeností ostatních dodavatelů. 

Miros dopravní stavby a.s. si musí zajištovat co nejlepší právní vymahatelnost u svých 

pohledávek. Vhodné nastavení smluvních podmínek a použití zajišťovacích nástrojů 

jako jsou směnka, pojištění pohledávky, bankovní záruky, smluvní pokuty. V úvahu 

také přichází zajištění pohledávek majetkem odběratele. 

Dalším návrhem je použití tzv. zajištění pohledávek prostřednictvím ručení třetí strany. 

Vhodné pro Miros dopravní stavby a.s. by bylo využití finančí služby factoring. Tato 

služba spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek před datem jejich splatnosti. 

Dodavatel postoupí pohledávku na factoringovou společnost, která poté financuje 

pohledávky vznikající z dodávek zboží či služeb na obchodní úvěr, bez dalšího jištění. 

V praxi nemusí dodavatel díky factoringu čekat, až odběratel uhradí pohledávku. 

Pohledávky postoupí factoringové společnosti a ta proplácí v rozsahu 80 až 90 

% nominální hodnoty pohledávky v momentě postoupení. Další velkou výhodou 

factoringu je, že lze financování čerpat na pohledávky až do 90 dnů po splatnosti. 

Akciové společnosti Miros dopravní stavby by tento návrh pomohl navýšit pracovní 

kapitál a pomůže vyřešit problém s likviditou. Navíc factoring s sebou přináší další 

výhody. Factoringová společnost si na základě vlastní analýzy prověří platební morálku 

odběratele a nastaví limity financování. Dále se stará o správu pohledávek, což v praxi 

znamená dohled nad otevřenými pohledávkami a včasné zahájení potřebných kroků k 

jejich vyinkasování.  
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Obrázek 7 : Schéma Factoringu9 

U tzv. bezregresního factoringu, faktor přináší jistotu obdržení okolo 80 % z nominální 

hodnoty pohledávky i v případě, že odběratel je platebně neschopný. Factoringová firma 

přebírá veškerá rizika a náklady spojené s vymáháním pohledávek. Tato služba je 

samozřejmě dražším řešením. 

Management zadluženosti, struktura financování společnosti 

Cílem společnosti by mělo být navýšení podílu vlastního majetku na struktuře 

financování společnosti a logicky tak sníženi podílu cizího kapitálu. 

V následujících letech by se společnost měla dosáhnout hodnotu podílu cizích zdrojů 

okolo 65%. Dosáhnout by tohoto cíle měla především snížením podílu bankovních 

úvěrů. 

 Společnost by se měla snažit zvyšovat svůj provozní cash flow prostřednictvím delších 

fakturačních lhůt od dodavatelů. To znamená nastavení optimální politiky v oblasti 

nasatvení platebních podmínek, platebních postupů, procesů.  

  

                                                 
9 PODNIKATEL CZ[online]. 2007-2010[cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: < http://i.iinfo.cz/urs/faktoring-
119617955800842.png>. 
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Náklady 

Společnost by především měla pracovat na snížení nákladů vzniklých spotřebou 

energie, pohonných hmot. Předpokladem snížení nákladů je přijetí návrhů 

v informatické části (kapitola 4. 2.), a to primárně přijetí návrhu pro snížení nákladů na 

komunikaci. 

4.2. Návrhy vedoucí ke zlepšení podnikového informačního systému 

Dle výsledků provedené finanční analýzy je zřejmé, že společnost nemá dostatek 

volných prostředků pro investice do rozvoje IT, ale naopak její potřebou je snížení 

nákladů a zvýšení efektivity jejího fungování. Analýza informačního systému odhaluje 

dvě hlavní oblasti, v kterých navrhuji řešení, která povedou k dosáhnutí tohoto cíle. 

Prvním návrhem je inovace v oblasti mobilního komunikačního systému, který 

v současné situaci tvoří velmi vysoké náklady, dle interních informací v řádu 100 000 

Kč/ měs. Mým návrhem je aplikace firemního systému Blackberry od kanadské 

společnosti Research and Motion, který povede ke snížení nákladu za telekomunikace 

v akciové společnosti Miros dopravní stavby a.s. v rozmezí 25-30%. Dle případových 

studií Research in Motion se uvádí ROI tohoto systému 238% a návratnost během 5 

měsíců10. Druhým návrhem je zavedení dvou modulů systému Aspe, které povedenou 

ke zlepšení kvality řízení nákladů a lepšímu monitoringu realizace staveb. Podrobněji 

tyto návrhy rozebírám níže. 

Návrh implementace nových modulů systému Aspe 

Miros dopravní stavby a.s. si teprve krátce pronajímá systém Aspe (modul Stavby) a 

tento software teprve běží v testovacím provozu. Hlavním cílem společnosti je nyní 

uvést modul Stavby do plného provozu a využít jeho plného potenciálu. Mým návrhem 

je i zavedení následujících dvou modulů. 

                                                 
10 RESEARCH IN MOTION LIMITED[online]. 2010[cit. 2010-05-15]. Dostupný z WWW: < 

http://www.blackberry.com/newsletters/connection/business_solutions/i5-2007/report-summary.shtml >. 
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Modul souhrnný rozpočet (12) 

Tento modul slouží ke zpracování celkových nákladů staveb. Umožňuje sledování nejen 

všech plánovaných nákladů, ale současně i porovnání se zdroji financování, tj. 

porovnání potřeb a zdrojů. V souhrnném rozpočtu lze také porovnávat plánované 

náklady se skutečně prostavěnými ze zjišťovacích protokolů o provedených pracích. 

Tento modul také umožňuje rozdělit finanční plány mezi různé investory. Souhrnný 

rozpočet stavby splňuje všechny předepsané požadavky Ministerstva Dopravy, SFDI a 

GŘ SŽDC, s. o. 

Modul monitoring (12) 

Slouží k vytváření monitorovacích tabulek pro Evropskou komisi při spolufinancování 

staveb z fondů EU. Položky soupisu prací se třídí do kategorií monitoringu a přenáší se 

ve všech fázích stavby mezi projektantem, investorem a dodavatelem. Na základě těchto 

kategorií charakterizujících stavbu se vyhodnocuje její průběh v pravidelných obdobích. 

Sledují se nejenom objemové ukazatele, ale i jejich jednotková cena. Zatřídění položek 

s výběrem tzv. řídících jednotek se provádí při tvorbě soupisu prací. Tyto informace 

jsou u položek trvale uloženy s možností monitorovací tabulku generovat kdykoli, podle 

požadavku zadavatele. 

Návrh systému Blackberry(Blackberry® Enterprise) 

Aplikace tohoto řešení znamená vybavení pracovníků na strategických pozicích 

smartphony11 Blackberry, které krom funkcí „klasického“ mobilního telefonu umožňují 

on-line přístup ke všem firemním kontaktům a vnitropodnikovým aplikacím, on-line 

synchronizaci kalendáře, otevírání příloh ve formátech Word, Excel, Powerpoint, 

Adobe PDF, okamžitý příjem e-mailu, VoIP12 či posílaní zpráv mezi uživateli zdarma. 

  

                                                 
11 Smartphone je telefon, který poskytuje pokročilé funkce. Tyto telefony obsahují operační systémy, 
které umožňují tvorbu vlastních aplikací. 
12 Voice over Internet Protocol je technologie, která umožňuje telefonování prostřednictvím sítě 
internet. 
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Řešení Blackberry® Enterprise se skládá z těchto částí:(20) 

 

Obrázek 8: Schéma Blackberry Enterprise Server13 

BlackBerry® Enterprise Server 

Tento software poskytuje přístup k firemnímu emailu, kalendáři, úkolům a může 

spolupracovat s dalšími firemními aplikacemi. Slouží jako centrální bod, přes který 

probíhá výměna dat mezi telefony BlackBerry®, emailovým serverem a dalšími zdroji. 

BlackBerry® Enterprise Server lze integrovat s těmito systémy:  

IBM® Lotus® Domino® a IBM Lotus Sametime®  

Microsoft® Exchange a Microsoft Office Live Communications Server 2005  

Novell® GroupWise® a Novell GroupWise Messenger 

  

                                                 
13

 RESEARCH IN MOTION LIMITED[online]. 2010[cit. 2010-05-15]. Dostupný z WWW: < 

http://na.blackberry.com/eng/ataglance/solutions/architecture_v4.jpg>. 
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BlackBerry® Mobile Data System 

Jedná se o prostředí upravené speciálně pro provoz firemních aplikací na zařízeních 

BlackBerry®. Tento systém při komunikaci s telefonem BlackBerry® používá stejný 

systém doručení dat jako email, tedy technologii push a silné šifrování.  

Telefony BlackBerry® 

Tato zařízení v sobě integrují všechny funkce z klasického telefonu, ale navíc podporují 

datovou komunikaci s Blackberry® Enterprise Serverem (BSM). Lze v nich prohlížet 

webové stránky, přímo přistupovat do pošty (při přijetí emailu se telefon chová podobně 

jako při doručení SMS).  

Zařízení BlackBerry® Connect 

Na trhu existují další zařízení, které podporují technologii push, používanou telefony 

BlackBerry®. Tato zařízení, jejichž počet na trhu se stále rozšiřuje, umí spolupracovat s 

BlackBerry® Enterprise Serverem a příslušnými programy.  

Partnerský program BlackBerry® Alliance a BlackBerry® Solution Services 

Jde o skupinu služeb, pro podporu technologie BlackBerry®: Díky obrovskému 

rozšíření technologie BlackBerry® vznikla velká skupina firem, které dodávají aplikace, 

služby a další řešení pro zařízení BlackBerry®. Partnerský program BlackBerry® 

Alliance umožňuje spolupráci těchto firem a podporuje další vývoj technologie.  

Miros dopravní stavby a.s. nemá vlastní poštovní server, proto se implementace bude 

muset řešit tzv. Hosted Blackberry Enterprise Server. To znamená, že si server bude 

pronajímat. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení finančního vývoje akciové 

společnosti MIROS dopravní stavby v letech 2005-2008. Na základě provedené analýzy 

jsem identifikoval a detailně popsal problémové oblasti finančního řízení, dále jsem 

prezentoval má doporučení managementu společnosti, která povedou ke zlepšení 

finanční situace podniku. Vypracování celé analýzy jsem průběžně konzultoval 

s ekonomickým vedením společnosti, které mé výsledky podepřelo interními 

informacemi o strategii podniku, a tím mi umožnilo provést exaktnější vyhodnocení.  

Součástí analýzy bylo také porovnání výsledků vybraných ukazatelů s průměrnými 

hodnotami těchto ukazatelů v sektoru stavebnictví, ve kterém analyzovaná společnost 

operuje. Toto srovnání umožnilo zvýšit objektivitu celkového zhodnocení dosažených 

výsledků. 

Druhým úkolem této bakalářské práce byla analýza současného informačního systému 

v Miros dopravní stavby a.s. Po provedení studie současného stavu a na základě 

výsledků finanční analýzy, jsem navrhl inovaci v podobě implementace konkrétního 

produktu BlackBerry® Business Solutions. 

Závěrem hodnotím tuto práci jako velmi přínosnou, jak po stránce osobního rozvoje, tak 

je přínosná pro analyzovanou společnost. Miros dopravní stavby a.s. Ta konzultuje můj 

návrh implementace BlackBerry® Business Solution, kde vyjednávám konkrétní 

podmínky s dodavatelem. Za druhé tato práce poslouží jako hlavní podklad pro 

vypracování hodnot ekonomických parametrů v procesu řízení zakázek, což je můj 

následující projekt pro tuto společnost. 
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Příloha 1: Rozvaha za roky 2005-2008, část aktiva 

MIROS dopravní stavby, a.s. 2005 2006 2007 2008 
  AKTIVA CELKEM  217,690 210,918 233,015 291,294 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL          
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK  24,266 34,585 56,498 62,918 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 18,056 18,091 

1.    Zřizovací výdaje         
2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         
3.    Software         
4.    Ocenitelná práva         
5.    Goodwill         
6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         
7.    Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek 0 0 18,056 18,091 
8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         

B.II.  Dlouhodobý  hmotný majetek 24,239 33,539 35,325 41,580 
1.    Pozemky 11,689 22,261 26,900 20,688 
2.    Stavby 2,191 1,811 1,693 1,579 
3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 10,215 8,643 6,588 5,624 
4.    Pěstitelské celky trvalých porostů         
5.    Základní stádo a tažná zvířata         
6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek         
7.    Nedokončený dlouh.  hmotný majetek 144 824 144 13,689 
8.    Poskytnuté zálohy na DHM         
9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku         

B.III.  Dlouhodobý finanční majetek 27 1,046 3,117 3,247 
1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách         
2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 27 1,046 3,117 3,247 
3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly         
4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám         
     a účetním jednotkám pod podstatným vlivem         

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek         
6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         
7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         

C. OBĚŽNÁ AKTIVA  190,999 171,447 172,846 225,867 
C.I. Zásoby 12,679 28,689 61,047 93,657 

1.    Materiál 2,043 2,792 8,541 2,980 
2.    Nedokončená výroba a polotovary 10,636 25,897 52,506 90,677 
3.    Výrobky         
4.    Zvířata         
5.    Zboží         
6.    Poskytnuté zálohy na zásoby         

C.II.  Dlouhodobé pohledávky 17,043 13,384 13,412 14,393 
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 3,923 13,384 13,412 14,393 
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami         
3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem         
4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky         
5.    Dohadné účty aktivní         
6.    Jiné pohledávky 13,120       
7. Odložená daňová pohledávka         

C.III.  Krátkodobé pohledávky 142,809 91,758 67,400 108,546 
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 141,116 84,283 64,571 99,657 
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami         
3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem         
4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky         
5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         
6.    Stát - daňové pohledávky 0 4,311 2,266 4,049 
7.    Ostatní poskytnuté zálohy 646 164 392 2,119 
8.    Dohadné účty aktivní 57 284 27 200 
9.    Jiné pohledávky 990 2,716 144 2,521 

C.IV.  Finanční majetek 18,468 37,616 30,987 9,271 
1.    Peníze 4,012 3,543 2,435 918 
2.    Účty v bankách 14,456 34,073 28,552 8,353 
3.    Krátkodobý finanční majetek         
4.    Pořizovaný krátkodobý majetek         

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv  2,425 4,886 3,671 2,509 
D.I. Časové rozlišení 2,425 4,886 3,671 2,509 
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Příloha 2: Rozvaha za roky 2005-2008, část pasiva 

MIROS dopravní stavby, a.s. 2005 2006 2007 2008 
     PASIVA CELKEM  217,690 210,918 233,015 291,294 

A. VLASTNÍ KAPITÁL  55,469 62,763 66,123 70,643 
A.I.  Základní kapitál  1,000 1,000 1,000 1,000 

1.    Základní kapitál 1,000 1,000 1,000 1,000 
2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)         
3.    Změny vlastního kapitálu         

A.II.  Kapitálové fondy -5,280 -5,272 -3,201 -2,970 
1.    Emisní ážio         
2.    Ostatní kapitálové fondy         
3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -5,280 -5,272 -3,201 -2,970 
4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách         

A.III.  Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 200 200 200 200 
1.    Zákonný rezervní fond 200 200 200 200 
2.    Statutární a ostatní fondy         

A.IV.  Hospodářský výsledek  minulých let 46,384 59,548 66,835 68,124 
1.    Nerozdělený zisk minulých let 46,384 59,548 66,835 68,124 
2.    Neuhrazená ztráta minulých let         

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 13,165 7,287 1,289 4,289 
B. CIZÍ ZDROJE  162,098 147,665 166,892 220,451 
B.I. Rezervy 2,790 0 0 0 

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2,790       
2.    Rezerva na důchody a podobné závazky         
3.    Rezerva na daň z příjmů         
4.    Ostatní rezervy         

B.II.  Dlouhodobé závazky 707 913 741 671 
1.    Závazky z obchodních vztahů         
2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami         
3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem         
4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům         
5.    Přijaté zálohy         
6.    Vydané dluhopisy         
7.    Směnky k úhradě         
8.    Dohadné účty pasivní         
9.    Jiné závazky       267 

10.    Odložený daňový závazek 707 913 741 404 
B.III.  Krátkodobé závazky 138,601 116,752 136,151 174,199 

1.     Závazky z obchodních vztahů 130,377 110,537 80,300 130,440 
2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám         
3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem         
4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům     18,033 21,334 
5.     Závazky k zaměstnancům 1,709 1,898 1,970 2,204 
6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 909 965 1,030 1,206 
7.    Stát - daňové závazky a dotace 3,802 3,035 4,173 251 
8.    Přijaté zálohy 1,102 0 30,241 13,660 
9.    Vydané dluhopisy         

10.    Dohadné účty pasivní 603 56 118 3,187 
11.    Jiné závazky 99 261 286 1,917 

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 20,000 30,000 30,000 45,581 
1.    Bankovní úvěry dlouhodobé       15,581 
2.    Krátkodobé bankovní úvěry 20,000 30,000 30,000 30,000 
3.    Krátkodobé finanční výpomoci         

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 123 490 0 200 
C.I. Časové rozlišení 123 490 0 200 

1.    Výdaje příštích období 123 490     
2.    Výnosy příštích období       200 
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Příloha 3: Výkaz zisků a ztrát za roky 2005-2008 

MIROS dopravní stavby, a.s. 2005 2006 2007 2008 
I. Tržby za prodej zboží 1,655 1,603 9,044 5,768 
A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 1,627 1,588 8,704 5,763 

+ OBCHODNÍ MARŽE  28 15 340 5 
II.  Výkony 334,220 352,111 256,004 417,898 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 299,914 335,964 228,582 379,727 
2. Změna stavu zásob vlastní výroby 7,621 15,262 27,422 38,171 
3. Aktivace 26,685 885   0 

B.  Výkonová spotřeba 279,008 299,826 211,352 369,449 
1. Spotřeba materiálu a energie 78,767 77,628 72,268 120,078 
2. Služby 200,241 222,198 139,084 249,371 

+ PŘIDANÁ HODNOTA  55,240 52,300 44,992 48,454 
C. Osobní náklady 33,594 38,800 42,199 45,335 

1. Mzdové náklady 24,589 28,413 30,911 33,170 
2. Odměny členům orgánů spol. a družstva         
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 8,579 9,911 10,810 11,569 
4. Sociální náklady 426 476 478 596 

D. Daně a poplatky 1,030 838 1,159 1,544 
E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 4,304 3,508 3,126 2,820 
III.  Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 16,396 11,527 23,432 39,934 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 8,654 2,816 16,114 23,587 
2. Tržby z prodeje materiálu 7,742 8,711 7,318 16,347 

F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 10,396 8,376 11,938 24,574 
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 3,983 3,292 5,875 9,363 
2. Prodaný materiál 6,413 5,084 6,063 15,211 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 1,386 -588 -747 -297 
  oblasti a komplexních nákladů přístích období         
IV. Ostatní provozní výnosy   986 227 728 
H.  Ostatní provozní náklady 2,295 1,786 2,652 4,276 
V. Převod provozních výnosů         
I. Převod provoz. nákladů         
 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODA ŘENÍ  18,631 12,093 8,324 10,864 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 990 718   100 
J. Prodané cenné papíry a podíly 990 10   100 
VII.  Výnosy z dl. finančního majetku 0 0 0   

1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních         
  jednotkách pod podtstným vlivem         

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů         
3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku         

VIII.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku         
K. Náklady z finančního majetku         
IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů         
L. Náklady z přecenění CP derivátů         
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti         
X. Výnosové úroky 55 424 7 26 
N. Nákladové úroky 479 1,620 2,637 2,887 
XI. Ostatní finanční výnosy 2 38 33 70 
O. Ostatní finanční náklady 346 885 422 753 
XII.  Převod finančních výnosů         
P. Převod finančních nákladů         
*  FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODA ŘENÍ  -768 -1,335 -3,019 -3,544 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 4,896 3,449 476 2,973 

1. splatná 4,764 3,243 -920 3,310 
2. odložená 132 206 1,396 -337 

**  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 12,967 7,309 4,829 4,347 
XIII.  Mimořádné výnosy 198 -2 980 1 
R. Mimořádné náklady   20 4,520 57 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti         

1. splatná         
2. odložená         

*  MIMO ŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODA ŘENÍ  198 -22 -3,540 -56 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům         
***  Výsledek hospodaření za účetní období  13,165 7,287 1,289 4,291 
  Výsledek hospodaření před zdaněním  18,061 10,736 1,765 7,264 
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Příloha 4 : Horizontální analýza aktiv 2005-2008 

MIROS dopravní stavby, a.s. relativní změna (v %) absolutní změna (v tis. Kč) 
  06/05 07/06 08/07 06-05 07-06 08-07 

  AKTIVA CELKEM  -3.1% 10.5% 25.0% -6,772 22,097 58,279 
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL        0 0 0 
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK  42.5% 63.4% 11.4% 10,319 21,913 6,420 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek     0.2% 0 18,056 35 

1.    Zřizovací výdaje       0 0 0 
2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje       0 0 0 
3.    Software       0 0 0 
4.    Ocenitelná práva       0 0 0 
5.    Goodwill       0 0 0 
6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek       0 0 0 
7.    Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek   100%  0.2% 0 18,056 35 
8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek       0 0 0 

B.II.  Dlouhodobý  hmotný majetek 38.4% 5.3% 17.7% 9,300 1,786 6,255 
1.    Pozemky 90.4% 20.8% -23.1% 10,572 4,639 -6,212 
2.    Stavby -17.3% -6.5% -6.7% -380 -118 -114 
3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí -15.4% -23.8% -14.6% -1,572 -2,055 -964 
4.    Pěstitelské celky trvalých porostů       0 0 0 
5.    Základní stádo a tažná zvířata       0 0 0 
6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek       0 0 0 
7.    Nedokončený dlouh.  hmotný majetek 472.2% -82.5% 9406.3% 680 -680 13,545 
8.    Poskytnuté zálohy na DHM       0 0 0 
9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku       0 0 0 

B.III.  Dlouhodobý finanční majetek 3774.1% 198.0% 4.2% 1,019 2,071 130 
1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách       0 0 0 
2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3774.1% 198.0% 4.2% 1,019 2,071 130 
3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly       0 0 0 
4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám       0 0 0 
     a účetním jednotkám pod podstatným vlivem       0 0 0 

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek       0 0 0 
6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek       0 0 0 
7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek       0 0 0 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA  -10.2% 0.8% 30.7% -19,552 1,399 53,021 
C.I. Zásoby 126.3% 112.8% 53.4% 16,010 32,358 32,610 

1.    Materiál 36.7% 205.9% -65.1% 749 5,749 -5,561 
2.    Nedokončená výroba a polotovary 143.5% 102.7% 72.7% 15,261 26,609 38,171 
3.    Výrobky       0 0 0 
4.    Zvířata       0 0 0 
5.    Zboží       0 0 0 
6.    Poskytnuté zálohy na zásoby       0 0 0 

C.II.  Dlouhodobé pohledávky -21.5% 0.2% 7.3% -3,659 28 981 
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 241.2% 0.2% 7.3% 9,461 28 981 
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami       0 0 0 
3.    Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem       0 0 0 
4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení       0 0 0 
5.    Dohadné účty aktivní       0 0 0 
6.    Jiné pohledávky       -13,120 0 0 
7. Odložená daňová pohledávka       0 0 0 

C.III.  Krátkodobé pohledávky -35.7% -26.5% 61.0% -51,051 - 41,146 
1.    Pohledávky z obchodních vztahů -40.3% -23.4% 54.3% -56,833 - 35,086 
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami       0 0 0 
3.    Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem       0 0 0 
4.    Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení       0 0 0 
5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění       0 0 0 
6.    Stát - daňové pohledávky 100% -47.4% 78.7% 4,311 -2,045 1,783 
7.    Ostatní poskytnuté zálohy -74.6% 139.0% 440.6% -482 228 1,727 
8.    Dohadné účty aktivní 398.2% -90.5% 640.7% 227 -257 173 
9.    Jiné pohledávky 174.3% -94.7% 1650.7% 1,726 -2,572 2,377 

C.IV.  Finanční majetek 103.7% -17.6% -70.1% 19,148 -6,629 -
1.    Peníze -11.7% -31.3% -62.3% -469 -1,108 -1,517 
2.    Účty v bankách 135.7% -16.2% -70.7% 19,617 -5,521 -
3.    Krátkodobý finanční majetek       0 0 0 
4.    Pořizovaný krátkodobý majetek       0 0 0 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv  101.5% -24.9% -31.7% 2,461 -1,215 -1,162 
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Příloha 5 : Horizontální analýza pasiv 2005-2008 

MIROS dopravní stavby, a.s. relativní změna (v %] absolutní změna (v tis. Kč) 
  06/05 07/06 08/07 06-05 07-06 08-07 

     PASIVA CELKEM  -3.1% 10.5% 25.0% -6,772 22,097 58,279 
A. VLASTNÍ KAPITÁL  13.1% 5.4% 6.8% 7,294 3,360 4,520 
A.I.  Základní kapitál  0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 

1.    Základní kapitál 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 
2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)       0 0 0 
3.    Změny vlastního kapitálu       0 0 0 

A.II.  Kapitálové fondy 0.2% 39.3% 7.2% 8 2,071 231 
1.    Emisní ážio       0 0 0 
2.    Ostatní kapitálové fondy       0 0 0 
3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0.2% 39.3% 7.2% 8 2,071 231 
4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách       0 0 0 

A.III.  Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 
1.    Zákonný rezervní fond 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 
2.    Statutární a ostatní fondy       0 0 0 

A.IV.  Hospodářský výsledek  minulých let 28.4% 12.2% 1.9% 13,164 7,287 1,289 
1.    Nerozdělený zisk minulých let 28.4% 12.2% 1.9% 13,164 7,287 1,289 
2.    Neuhrazená ztráta minulých let       0 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běž.účet. období (+/-) -44.6% -82.3% 232.7% -5,878 -5,998 3,000 
B. CIZÍ ZDROJE  -8.9% 13.0% 32.1% -14,433 19,227 53,559 
B.I. Rezervy       -2,790 0 0 

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů       -2,790 0 0 
2.    Rezerva na důchody a podobné závazky       0 0 0 
3.    Rezerva na daň z příjmů       0 0 0 
4.    Ostatní rezervy       0 0 0 

B.II.  Dlouhodobé závazky 29.1% -18.8% -9.4% 206 -172 -70 
1.    Závazky z obchodních vztahů       0 0 0 
2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami       0 0 0 
3.    Závazky k účetními jednotkami pod podstatným vlivem       0 0 0 
4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení       0 0 0 
5.    Přijaté zálohy       0 0 0 
6.    Vydané dluhopisy       0 0 0 
7.    Směnky k úhradě       0 0 0 
8.    Dohadné účty pasivní       0 0 0 
9.    Jiné závazky     100.0% 0 0 267 

10.    Odložený daňový závazek 29.1% -18.8% -45.5% 206 -172 -337 
B.III.  Krátkodobé závazky -15.8% 16.6% 27.9% -21,849 19,399 38,048 

1.     Závazky z obchodních vztahů -15.2% -27.4% 62.4% -19,840 -30,237 50,140 
2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám       0 0 0 
3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem       0 0 0 
4.    Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení   100.0% 18.3% 0 18,033 3,301 
5.     Závazky k zaměstnancům 11.1% 3.8% 11.9% 189 72 234 
6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 6.2% 6.7% 17.1% 56 65 176 
7.    Stát - daňové závazky a dotace -20.2% 37.5% -94.0% -767 1,138 -3,922 
8.    Přijaté zálohy     -54.8% -1,102 30,241 -16,581 
9.    Vydané dluhopisy       0 0 0 

10.    Dohadné účty pasivní -90.7% 110.7% 2600.8% -547 62 3,069 
11.    Jiné závazky 163.6% 9.6% 570.3% 162 25 1,631 

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 50.0% 0.0% 51.9% 10,000 0 15,581 
1.    Bankovní úvěry dlouhodobé       0 0 15,581 
2.    Krátkodobé bankovní úvěry 50.0% 0.0% 0.0% 10,000 0 0 
3.    Krátkodobé finanční výpomoci       0 0 0 

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 298.4% -100.0%  100% 367 -490 200 
C.I. Časové rozlišení 298.4% -100.0% 100% 367 -490 200 

1.    Výdaje příštích období 298.4% -100.0%   367 -490 0 
2.    Výnosy příštích období       0 0 200 
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Příloha 6: Vertikální analýza aktiva 2005-2008 

MIROS dopravní stavby, a.s.  % podíl na bilanční sumě 

  2005 2006 2007 2008 
  AKTIVA CELKEM 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK  11.1% 16.4% 24.2% 21.6% 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.0% 0.0% 7.7% 6.2% 

1.    Zřizovací výdaje 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
3.    Software 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
4.    Ocenitelná práva 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
5.    Goodwill 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
7.    Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek 0.0% 0.0% 7.7% 6.2% 
8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

B.II.  Dlouhodobý  hmotný majetek 11.1% 15.9% 15.2% 14.3% 
1.    Pozemky 5.4% 10.6% 11.5% 7.1% 
2.    Stavby 1.0% 0.9% 0.7% 0.5% 
3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 4.7% 4.1% 2.8% 1.9% 
4.    Pěstitelské celky trvalých porostů 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
5.    Základní stádo a tažná zvířata 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
7.    Nedokončený dlouh.  hmotný majetek 0.1% 0.4% 0.1% 4.7% 
8.    Poskytnuté zálohy na DHM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

B.III.  Dlouhodobý finanční majetek 0.0% 0.5% 1.3% 1.1% 
1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0.0% 0.5% 1.3% 1.1% 
3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
     a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

C. OBĚŽNÁ AKTIVA  87.7% 81.3% 74.2% 77.5% 
C.I. Zásoby 5.8% 13.6% 26.2% 32.2% 

1.    Materiál 0.9% 1.3% 3.7% 1.0% 
2.    Nedokončená výroba a polotovary 4.9% 12.3% 22.5% 31.1% 
3.    Výrobky 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
4.    Zvířata 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
5.    Zboží 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
6.    Poskytnuté zálohy na zásoby 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

C.II.  Dlouhodobé pohledávky 7.8% 6.3% 5.8% 4.9% 
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 1.8% 6.3% 5.8% 4.9% 
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
3.    Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
4.    Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
5.    Dohadné účty aktivní 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
6.    Jiné pohledávky 6.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
7. Odložená daňová pohledávka 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

C.III.  Krátkodobé pohledávky 65.6% 43.5% 28.9% 37.3% 
1.    Pohledávky z obchodních vztahů 64.8% 40.0% 27.7% 34.2% 
2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
3.    Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
4.    Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
6.    Stát - daňové pohledávky 0.0% 2.0% 1.0% 1.4% 
7.    Ostatní poskytnuté zálohy 0.3% 0.1% 0.2% 0.7% 
8.    Dohadné účty aktivní 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 
9.    Jiné pohledávky 0.5% 1.3% 0.1% 0.9% 

C.IV.  Finanční majetek 8.5% 17.8% 13.3% 3.2% 
1.    Peníze 1.8% 1.7% 1.0% 0.3% 
2.    Účty v bankách 6.6% 16.2% 12.3% 2.9% 
3.    Krátkodobý finanční majetek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
4.    Pořizovaný krátkodobý majetek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv  1.1% 2.3% 1.6% 0.9% 
D.I. Časové rozlišení 1.1% 2.3% 1.6% 0.9% 
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Příloha 7 : Vertikální analýza pasiva 2005-2008 

MIROS dopravní stavby, a.s. 2005 2006 2007 2008 
     PASIVA CELKEM  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

A. VLASTNÍ KAPITÁL  25.5% 29.8% 28.4% 24.3% 
A.I.  Základní kapitál  0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 

1.    Základní kapitál 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 
2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
3.    Změny vlastního kapitálu 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

A.II.  Kapitálové fondy -2.4% -2.5% -1.4% -1.0% 
1.    Emisní ážio 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
2.    Ostatní kapitálové fondy 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -2.4% -2.5% -1.4% -1.0% 
4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

A.III.  Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
1.    Zákonný rezervní fond 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
2.    Statutární a ostatní fondy 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

A.IV.  Hospodářský výsledek  minulých let 21.3% 28.2% 28.7% 23.4% 
1.    Nerozdělený zisk minulých let 21.3% 28.2% 28.7% 23.4% 
2.    Neuhrazená ztráta minulých let 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 6.0% 3.5% 0.6% 1.5% 
B. CIZÍ ZDROJE  74.5% 70.0% 71.6% 75.7% 
B.I. Rezervy 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
B.II.  Dlouhodobé závazky 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 
B.III.  Krátkodobé závazky 63.7% 55.4% 58.4% 59.8% 

1.     Závazky z obchodních vztahů 59.9% 52.4% 34.5% 44.8% 
2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
3.     Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
4.     Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0.0% 0.0% 7.7% 7.3% 
5.     Závazky k zaměstnancům 0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 
6.    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 
7.    Stát - daňové závazky a dotace 1.7% 1.4% 1.8% 0.1% 
8.    Přijaté zálohy 0.5% 0.0% 13.0% 4.7% 
9.    Vydané dluhopisy 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

10.    Dohadné účty pasivní 0.3% 0.0% 0.1% 1.1% 
11.    Jiné závazky 0.0% 0.1% 0.1% 0.7% 

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 9.2% 14.2% 12.9% 15.6% 
1.    Bankovní úvěry dlouhodobé 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 
2.    Krátkodobé bankovní úvěry 9.2% 14.2% 12.9% 10.3% 
3.    Krátkodobé finanční výpomoci 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 
C.I. Časové rozlišení 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 

 
  



91 

Příloha 8 : Horizontální analýza Výkazu zisku a ztrát 2005-2008 

 relativní změna absolutní změna (tis. Kč) 
MIROS dopravní stavby, a.s. 06/05 07/06 08/07 06-05 07-06 08-07 

I. Tržby za prodej zboží -3.1% 464.2% -36.2% -52 7,441 -3,276 
A.  Náklady vynaložené na prodané zboží -2.4% 448.1% -33.8% -39 7,116 -2,941 

+ OBCHODNÍ MARŽE  -46.4% 2166.7% -98.5% -13 325 -335 
II.  Výkony 5.4% -27.3% 63.2% 17,891 -96,107 161,894 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 12.0% -32.0% 66.1% 36,050 -107,382 151,145 
2. Změna stavu zásob vlastní výroby 100.3% 79.7% 39.2% 7,641 12,160 10,749 
3. Aktivace -96.7% -100.0% -25,800 -885 0 

B.  Výkonová spotřeba 7.5% -29.5% 74.8% 20,818 -88,474 158,097 
1. Spotřeba materiálu a energie -1.4% -6.9% 66.2% -1,139 -5,360 47,810 
2. Služby 11.0% -37.4% 79.3% 21,957 -83,114 110,287 

+ PŘIDANÁ HODNOTA  -5.3% -14.0% 7.7% -2,940 -7,308 3,462 
C. Osobní náklady 15.5% 8.8% 7.4% 5,206 3,399 3,136 

1. Mzdové náklady 15.6% 8.8% 7.3% 3,824 2,498 2,259 
2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 0 0 0 
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15.5% 9.1% 7.0% 1,332 899 759 
4. Sociální náklady 11.7% 0.4% 24.7% 50 2 118 

D. Daně a poplatky -18.6% 38.3% 33.2% -192 321 385 
E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku -18.5% -10.9% -9.8% -796 -382 -306 
III.  Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu -29.7% 103.3% 70.4% -4,869 11,905 16,502 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku -67.5% 472.2% 46.4% -5,838 13,298 7,473 
2. Tržby z prodeje materiálu 12.5% -16.0% 123.4% 969 -1,393 9,029 

F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu -19.4% 42.5% 105.8% -2,020 3,562 12,636 
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku -17.3% 78.5% 59.4% -691 2,583 3,488 
2. Prodaný materiál -20.7% 19.3% 150.9% -1,329 979 9,148 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní -142.4% -27.0% 60.2% -1,974 -159 450 
  oblasti a komplexních nákladů přístích období 0 0 0 
IV. Ostatní provozní výnosy 100.0% -77.0% 220.7% 986 -759 501 
H.  Ostatní provozní náklady -22.2% 48.5% 61.2% -509 866 1,624 
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 
I. Převod provoz. nákladů 0 0 0 
 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODA ŘENÍ  -35.1% -31.2% 30.5% -6,538 -3,769 2,540 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -27.5% -100.0% -272 -718 100 
J. Prodané cenné papíry a podíly -99.0% -100.0% -980 -10 100 
VII.  Výnosy z dl. finančního majetku 0 0 0 

1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 0 0 0 
  jednotkách pod podtstným vlivem 0 0 0 

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 0 0 0 
3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 0 0 0 

VIII.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 
IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 0 0 0 
L. Náklady z přecenění CP derivátů 0 0 0 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 
X. Výnosové úroky 670.9% -98.3% 271.4% 369 -417 19 
N. Nákladové úroky 238.2% 62.8% 9.5% 1,141 1,017 250 
XI. Ostatní finanční výnosy 1800.0% -13.2% 112.1% 36 -5 37 
O. Ostatní finanční náklady 155.8% -52.3% 78.4% 539 -463 331 
XII.  Převod finančních výnosů       0 0 0 
P. Převod finančních nákladů       0 0 0 
*  FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODA ŘENÍ  73.8% 126.1% 17.4% -567 -1,684 -525 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -29.6% -86.2% 524.6% -1,447 -2,973 2,497 

1. splatná -31.9% -128.4% 459.8% -1,521 -4,163 4,230 
2. odložená 56.1% 577.7% -124.1% 74 1,190 -1,733 

**  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST -43.6% -33.9% -10.0% -5,658 -2,480 -482 
XIII.  Mimořádné výnosy -101.0% 49100.0% -99.9% -200 982 -979 
R. Mimořádné náklady 100.0% 22500.0% -98.7% 20 4,500 -4,463 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti       0 0 0 

1. splatná       0 0 0 
2. odložená       0 0 0 

*  MIMO ŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODA ŘENÍ  -111.1% -15990.9% 98.4% -220 -3,518 3,484 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům       0 0 0 
***  Výsledek hospodaření za účetní období  -44.6% -82.3% 232.9% -5,878 -5,998 3,002 
  Výsledek hospodaření před zdaněním  -40.6% -83.6% 311.6% -7,325 -8,971 5,499 


