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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá zpracováním analýzy výkonnosti společnosti RAPOS spol. 

s.r.o. Vybrané ukazatele jsou analyzovány pomocí statistických metod, které jsou využity 

k predikci budoucího vývoje ukazatele. Na analýzu navazuje strategická analýza. Na 

konci práce jsou návrhy na zlepšení. 

 

Abstract 

The thesis deals with the analysis of the performance of RAPOS Ltd. Selected indicators 

are analyzed using statistical methods, which are used to predict future development of 

the indicator. The analysis is followed by a strategic analysis. On the end of the thesis, 

there are suggestions for improvement. 
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ÚVOD 

V dnešní době je důležité, aby manažeři měřili výkonnost společnosti. Pomocí tohoto 

hodnocení zjišťují nejen finanční situaci společnosti ale i to, zda podnik tvoří hodnotu či 

nikoliv a zda je konkurenceschopný. Manažeři pomocí výsledků analýzy tvoří 

rozhodnutí, které mají dopad na budoucí vývoj společnosti. Nejen manažeři a vlastníci se 

zajímají o výsledky výkonnosti dané společnosti. Existuje řada stakeholderů, mezi které 

patří zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci či finanční instituce, kteří prostřednictvím 

získaných informací ověřují platební schopnost a důvěryhodnost společnosti. 

Ve své diplomové práci budu hodnotit výkonnost stavební společnosti RAPOS spol. s.r.o. 

Na výsledky provedené analýza aplikuji vybrané statistické metody. 

Tato diplomová práce se bude členit do tří částí, a to část teoretická, část praktická a část 

návrhová. 

V teoretické části bude popsána problematika daného tématu. Tato část bude rozdělena 

do pěti bodů. V prvním bodě se zaměřím na to, co je to výkonnost podniku, proč ji měřit 

a pomocí jakých ukazatelů. Druhý bod se zaměřuje na cash managementem, který se 

zabývá řízením likvidity společnosti. Ve třetím bodě se zaměřím na způsoby, jak řídit 

pohledávky. V tomto bodě rozeberu nástroje, které se využívají k tomu, aby se snížilo 

riziko vzniku nedobytných pohledávek. Čtvrtý bod se bude věnovat strategické analýze. 

Do této analýzy zahrnu Porterův model, který řeší atraktivitu trhu, SLEPT analýzu, která 

se zabývá makroprostředím společnosti, a SWOT analýzu, což je analýza silných a 

slabých stránek společnosti a jejími příležitostmi a hrozbami. V posledním pátém bodě, 

který se bude věnovat teoretickým podkladům zvolené problematiky, se budu zabývat 

vybranými statistickými metodami. Těmito metodami jsou regresní analýza a časové 

řady. 

Na začátku praktické části popíši postavení stavebnictví v ekonomice, představím 

analyzovanou společnost RAPOS spol. s.r.o. a konkurenční společnost TM Stav spol. 

s.r.o. Poté přejdu k hlavní náplni této části, a to je implementace teoretických poznatků 

z teoretické části. To znamená, že zpracuji ukazatele výkonnosti společnosti RAPOS. Ty 

porovnám s výsledky výkonnosti společnosti TM Stav a odvětvím. Dále na vybrané 

ukazatele RAPOSu aplikuji statistické metody, pomocí kterých odhadnu budoucí vývoj. 

Na závěr této části zpracuji strategickou analýzu. 
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Na analytickou část bude navazovat část návrhová. V této části zhodnotím výsledky 

z předešlé kapitoly. Určím slabé stránky analyzované společnosti. Na tyto slabé stránky 

navrhnu opatření, které by je měly eliminovat nebo alespoň snížit jejich dopad, tak aby 

se zvýšila konkurence schopnost sledované společnosti. 
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1  CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem mé práce je zhodnocení výkonnosti holešovské společnosti RAPOS, spol. 

s.r.o., predikce vývoje finančních ukazatelů pomocí statistických metod a navržení 

opatření pro vybrané ukazatele. 

Dílčí cíle jsou: 

• zpracování teoretické části pomocí odborné literatury, 

• využití teoretických znalostí k vypracování ukazatelů výkonnosti podniku, 

• aplikace statistických metod na vybrané finanční ukazatele, 

• porovnání vybraných ukazatelů společnosti s oborovými průměry a konkurenční 

společností, 

• zpracování strategické analýzy společnosti, 

• navržení opatření pro odstranění nebo zmírnění slabých stránek společnosti. 

Při vypracování své práce se budu zaměřovat na zpracování hodnocení výkonnost i 

podniku. K vypracování práce budu využívat převážně informace získané z účetních 

výkazů z let 2008 až 2017. Vybrané ukazatele porovnám s oborovými průměry a 

konkurenční společností a pomocí regresní analýzy a časových řad predikuji budoucí 

vývoj ukazatelů. Na závěr vypracuji strategickou analýzu společnosti. Na základě 

provedených analýz budu schopna zhodnotit výkonnost společnosti a vytvořit návrhy na 

její zlepšení. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce se zaměřuji na seznámení s teoretickými poznatky, které jsou potřebné 

k pochopení potřebné problematiky.  

2.1  Výkonnosti podniku 

Co si máme představit pod pojmem výkonost podniku a jak jej měřit? Máme si to 

představit jako velikost bankovního konta, kolik společnost zaměstnává zaměstnanců či 

podíl na trhu? Nebo se výkonností podniku rozumí uspokojování zákazníků, spokojenost 

a motivace zaměstnanců nebo být schopný včas dostát svým závazkům a být 

konkurenceschopný (1)? 

Každý subjekt, který se pohybuje na trhu, hodnotí výkonnost z rozdílného hlediska. 

Majitel společnosti hodnotí výkonnost společnosti dle rentability vložených prostředků 

do podnikání. Zákazník hodnotí výkonnost podle toho, jak je společnost schopná 

uspokojovat jeho přání a požadavky. Banky a věřitele zajímá schopnost placení závazků, 

které společnost má. Stát zajímá, jak je společnost schopná platit daně a zaměstnanc i 

hodnotí výkonnost podle výše mezd (1).  

Ekonomické prostředí je charakterizováno globální konkurencí, čím dál tím větší 

neurčitostí, nesouvislostí, chaosem a paradoxy. Abychom ve všem, co nás obklopuje, 

našli smysl a orientovali se, musíme nejprve utřídit skutečnosti. Pak pochopíme, co se 

kolem nás skutečně děje, a můžeme s tím něco udělat (2). V posledních letech se klade 

větší důraz na implementaci nových přístupů v managementu, které mají zefektivnit 

podnikové činnosti a zvýšit podnikovou výkonnost (3). 

V prostředí českého managementu je oblast měření výkonnosti podniku nepopulární a je 

považována za samozřejmost, která je řešena v rámci stávajících informačních systémů 

podniku. Teoretičtí pracovníci dávají přednost prosazení tzv. aktuální a závažné 

problematice, kterou se rozumí např. podnikání na internetu či vlivu globalizace atd. 

Manažeři podniků nevykazují zájem o zavedení efektivních systémů měření výkonnost i, 

protože by byla zjevnější odpovědnost managementu za špatné výsledky a zvýraznily by 

se nedostatky v řízení (4). 
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„Obecně je však možno konstatovat, že bez základní zpětné vazby, kterou systémy pro 

měření výkonnosti podniku vytvářejí, nemohou fungovat, jakkoliv progresivní systémy 

řízení, protože stará pravda „co neměřím – to neřídím“ je stále platná.“ (4, s. 7) 

V dnešní době je za nejrozšířenější koncept řízení podniku považován hodnotový 

management. Hodnotový management uvádí, že hlavním cílem podnikání je růst hodnoty 

podniku. Hodnota podniku se odvozuje od schopnosti vytvářet budoucí výnosy (3). 

2.1.1  Proč měřit výkonnost podniku 

Znát svou výkonnost je důležité pro každý podnik. Tři základní důvody, proč měřit 

podnikovou výkonnost jsou: 

• implementace ověřování podnikové strategie, 

• ovlivňování chování zaměstnanců, 

• externí komunikace a řízení podnikové výkonnosti (3). 

K tomu, aby společnost mohla měřit svou výkonnost, je potřeba znát strategické cíle 

společnosti, pomocí kterých se stanovují výkonnostní měřítka. Pomocí těchto měřítek 

jsme schopni analyzovat, zda společnost dosahuje vytyčených cílů či ne. K tomu, 

abychom mohli měřit výkonnost společnosti, je nutná infrastruktura, která nám umožní 

získat data potřebná k provedení analýzy. Jestliže společnost neví, co chce analyzovat, 

není zavedený systém, který umožní výběr výkonnostních měřítek a nelze získat potřebná 

data, pak to znamená, že společnost nemá zavedený systém potřebný pro měření 

výkonnosti (3). 

Měření výkonnosti umožňuje společnosti nejen monitorování zlepšování nebo využití pro 

plánování, ale i odměňování zaměstnanců, řízení vztahů mezi stakeholdery či společnosti 

dává možnost zpětné vazby (3). 

2.1.2  Měření výkonnosti  

V dnešní době májí na podnikovou sféru vliv převážně globalizační trendy, zostřující se 

konkurenční boj, otvírání nových trhů, fúze a akvizice. Manažeři se čím dál víc zabývají 

dlouhodobou orientací podniků na výkonnost. V měření úspěšnosti podniků se pojmy 

jako výkonnost podniku, měření výkonnosti a řízení hodnoty společnosti dostávají do 

popředí zájmu (5). 
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V průběhu let se pohled vlastníků na měření výkonnosti mění a vyvíjí. Nejprve se 

vlastníci zajímali pouze o měření ziskových marží a růstu zisků. Posléze se posunuli 

přes měření rentability vloženého kapitálu až k moderním přístupům, které jsou založeny 

na tvorbě hodnoty pro vlastníky (1). 

 

Obr. 1: Vývoj finančních ukazatelů výkonnosti podniků (Vlastní zpracování dle (5, s. 16)) 

Obrázek 1 znázorňuje přechod od klasických účetních ukazatelů k ukazatelům, které jsou 

měřeny na základě hodnoty určené pomocí cen generovaných na trzích. Dále lze na 

základě tohoto obrázku rozdělit ukazatele do tří skupin podle toho, jak silně jsou 

ovlivňovány působením finančních trhů. Tyto tři skupiny jsou: 

• účetní 

• ekonomické 

• tržní ukazatel (5). 

2.1.3   Klasické ukazatele 

Klasické ukazatele se začaly využívat v polovině 80. let (5). Mezi klasické ukazatele 

finanční analýzy se řadí ukazatele zisku, hotovostních toků a ukazatele rentability (1).  
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2.1.3.1  Ukazatele zisku 

Ukazatele zisku se nejčastěji využívají k měření výkonnosti podniku. Zisk je možno 

vyjádřit různými způsoby (1). 

Čistý zisk – EAT (Euronics After Taxes) 

Čistý zisk je z pohledu vlastníků nejdůležitější kategorií zisku. Pojmem čistý zisk se 

rozumí zisk po zdanění, který je určen k rozdělení (1). O rozdělení zisku rozhoduje valná 

hromada. Zisk se dá rozdělit mezi fondy ze zisku, navýšit základní kapitál, převést na 

účet nerozdělený zisk či neuhrazená ztráta minulých let nebo rozdělit mezi vlastníky (6). 

Způsob rozdělení zisku může mít dopad na budoucí vývoj společnosti a míru uspokojení 

vlastníků (1). 

Zisk před úroky a zdaněním – EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) 

Tento ukazatel sleduje provozní výkonnost. Soustředí se pouze na růst tržeb a řízení 

nákladů a není ovlivněn způsobem financovaní ani daněmi (1). 

2.1.3.2  Ukazatele cash flow 

Ukazatele cash flow zachycují peněžní toky ve společnosti (1). Peněžními toky se rozumí 

přírůstky a úbytky peněžních prostředků (peníze v hotovosti, ceniny, peníze na účtech a 

peníze na cestě) a peněžních ekvivalentů (krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a 

rychle směnitelný) (5). 

Celkové cash flow 

Celkové cash flow se vypočítá jako součet peněžních toků z provozní, investiční a 

finanční činnosti. K zjištění cash flow se využívají dva způsoby: 

• přímá metoda 

• nepřímá metoda (1). 

Provozní cash flow 

Provozní cash flow sleduje peněžní toky, které jsou vytvořené a spotřebované provozní 

činností společnost (1). 

2.1.3.3  Ukazatele rentability 

„Ukazatele rentability ukazují kombinovaný vliv likvidity, řízení aktiv a zadluženost na 

výsledek hospodaření.“ (1, s. 26). K nejpoužívanějším ukazatelům rentability patří: 
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• rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity), 

• rentabilita investovaného kapitálu (ROI – Return On Investment) (7). 

Blíže se s ukazateli rentability seznámí v kapitole 2.1.6 Finanční analýza. 

2.1.4  Moderní ukazatele 

Tradiční ukazatele jsou kritizovány za to, že nezohledňují míru rizika, vliv inflace a 

nekalkulují s časovou hodnotou peněz (1). Tato kritika a zjištění, že rentabilita ne vždy 

koreluje s tvorbou hodnoty pro vlastníky, podnítilo vznik nových moderních ukazatelů 

(5). 

Kritéria, která by měly splňovat moderní ukazatele: 

• vykazovat co nejužší vazbu na hodnotu akcií (shareholder value). Tato vazba by 

měla být prokazatelná statistickými propočty, 

• umožňovat využít co nejvíce informací a údajů poskytovaných účetnictvím včetně 

ukazatelů, které jsou na účetních údajích postaveny. Tento požadavek směřuje 

jednak ke snížené pracnosti propočtu a jednak ke zvýšení komunikativnos t i 

s dosavadní praxí, 

• překonávat dosavadní námitky proti účetním ukazatelům postihujícím finanční 

efektivnost. Především je třeba, aby zahrnoval kalkulaci rizika a bral v úvahu 

rozsah vázaného kapitálu, 

• umožnit hodnocení výkonnosti a zároveň i ocenění podniků (8). 

Podle Pavelkové a Knápkové by tyto kritéria měly být rozšířené o: 

• ukazatel by měl umožňovat jasnou a přehlednou identifikaci jeho vazby na 

všechny úrovně řízení, 

• ukazatel by měl podporovat řízení hodnoty (1). 

Moderní metody měření výkonnosti podniku se snaží o propojení všech činností podniku 

včetně lidských zdrojů. V ukazatelích se počítá s tzv. ekonomickým ziskem, který 

zahrnuje tzv. alternativní náklady kapitálu. Existuje několik skupin ukazatelů, které se od 

sebe liší tím, zda zahrnují pouze náklady na cizí kapitál anebo i kapitál vlastní, zda se dají 

využívat na úrovni podnikových jednotek, zda jsou lehce spočítatelné, zda berou v potaz 

inflaci či zda v sobě zahrnují hodnocení nejen historického ale i budoucího hlediska (1). 
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Mezi moderní ukazatele výkonnosti podniku patří: 

• diskontované cash flow 

• tržní přidaná hodnota 

• ekonomická přidaná hodnota (1). 

2.1.4.1  Ekonomická přidaná hodnota – EVA (Economic Value 

Added) 

Klasické pojetí ekonomické přidané hodnoty objasnila v roce 1990 společnost Stern 

Steward. Hlavním cílem ukazatele je, aby podnik maximalizoval nikoli účetní zisk ale 

zisk ekonomický (9). 

Ukazatelem EVA se rozumí čistý výnos z provozní činnosti společnosti, který je snížen 

o kapitálové náklady (jak cizího kapitálu, tak i kapitálu vlastního, které vyjadřují náklady 

obětované příležitosti) (8) (1). 

EVA = NOPAT − WACC × C 

NOPAT = EBIT × (1 − t) 

WACC = rd  × (1 − t) ×
D

C
+  re  × 

E

C
 

Ukazatel EVA vykazuje hodnotu společnosti, kterou byla společnost schopna vytvoř it 

oproti jiné investiční příležitosti se stejným rizikem (1).  

Ekonomická přidaná hodnota vykazuje zásadní rozdíly oproti ukazatelům výkonnost i, 

které jsou založeny na rentabilitě kapitálu. Těmito rozdíly se rozumí: 

• EVA vychází ze zisku v ekonomickém pojetí, tzn. zahrnuje též alternativní náklady 

investovaného vlastního kapitálu, 

• EVA zahrnuje pouze výnosy a náklady, které jsou spojeny s hlavní podnikatelskou 

činností, a nezahrnuje výnosy a náklady spojené s mimořádnými událostmi nebo 

nestandardními aktivitami, 

• EVA bere při výpočtu nákladů kapitálu v úvahu pouze kapitál, který je vázaný 

v aktivech využívaných v hlavní podnikatelské činnosti, a to pouze kapitál 

investorů, kteří očekávají výnos z jeho alokace do podniku, 

• EVA je absolutním ukazatelem, tzn. je samostatné využitelným kritériem pro 

hodnocení výkonnosti (nepotřebuje srovnávací standard) (1). 
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Pro výpočet ekonomické přidané hodnoty je nutné, aby se upravily vstupní účetní data 

tak, aby co nejlépe vypovídaly o ekonomické realitě společnosti. Při identifikaci úprav, 

které potřebujeme nutně udělat, je zapotřebí zaměřit se na: 

• úpravu položek rozvahy o aktiva, které nejsou v rozvaze uváděna, ale představují 

majetek (kapitál) potřebný k podnikání a k produkci operativního zisku, 

• úpravu položek rozvahy o aktiva, která jsou v rozvaze uváděna, ale nepodílejí se na 

produkci operativního zisku, 

• úpravu výsledku hospodaření na operativní zisk, který se vztahuje k hlavní činnosti 

podniku tak, aby bylo dosaženo symetrie mezi upravenou rozvahou a výkazem 

zisku a ztráty pro účely výpočtu EVA (1). 

Při výběru úprav je nutné se řídit následujícími pravidly: 

• úprava je důležitá vzhledem k rozhodovacímu procesu s možností ovlivnit hodnotu 

vlastnických podílů, 

• jsou k dispozici potřebná data, 

• úprava je srozumitelná manažerům, 

• úprava lze vysvětlit zaměstnancům a vlastníkům podniku, 

• úprava bude stabilně používaná alespoň po dobu tří let, 

• úprava podstatně ovlivní schopnost ukazatele EVA vysvětlit výnosnost a tržní 

hodnotu podniku, 

• úpravy zahrnují ty položky, které mohou být manažery ovlivnitelné (1). 

K určení ekonomické přidané hodnoty využiji ratingový model INFA, který je dostupný 

na internetových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. 

2.1.5  Nefinanční ukazatele 

K hodnocení výkonnosti podniku je nutné využít nejen finančních ukazatelů, ale i 

ukazatelů nefinančních. Mezi nefinanční ukazatele se řadí např. Benchmarking. 

2.1.5.1  Benchmarking 

Pod pojmem benchmarking se rozumí soustavný, systematický proces, který se zaměřuje 

na porovnávání efektivity společnosti z hlediska produktivity, kvality a praxe 
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s podobnými společnostmi (10) (1). Heslo benchmarkingu zní „Učte se od ostatních“. 

Tato metoda ukazuje důležitá spojení mezi identifikováním a pochopením hlavních 

kritérií pro dosažení změny a přizpůsobení realitě konkurentů v globální ekonomice. 

Metoda je jednoduchá a využitelná ve velké řadě podnikových procesů. Dále manažerům 

usnadňuje stanovit si konkrétní cíle a dílčí úkoly (1). 

 

Obr. 2: Proces benchmarkingu (Vlastní zpracování dle (1)) 

Benchmarking nemá za úkol pouze porovnávat určité standardy s cíli společnosti a 

vyrovnat se jim. Cílem benchmarkingu je, aby se společnost stala ve sledované oblasti 

nejlepší. K tomuto stavu však nestačí znát pouze odpovědi na otázky Jak? a O kolik 

zaostáváme? Pomocí benchmarkingu se snažíme odpovědět na otázky Proč? Proč je 

nejlepší nejlepším? Jak toho stavu dosáhl (1)? 

Existují dva základní typy benchmarkingu: 

• výkonový benchmarking – zabývá se technickými parametry (např. parametry 

kvality a produktivity), 
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• procesní benchmarking – zabývá se měřením individuální výkonnosti procesu a 

funkčnosti oproti konkurentům (4). 

Benchmarkingový diagnostický systém INFA 

Na vzniku diagnostického systému INFA spolupracovalo ministerstvo průmyslu a 

obchodu (MPO) spolu s Doc. Ing. Inkou Neumaierovou, CSc. a Ing. Ivanem Neumaierm 

z Vysoké školy ekonomické. Manželé Neumaierovi jsou autory metodiky INFA. Naproti 

tomu MPO zabezpečuje datovou základnu a programátorskou kapacitu (11). 

Systém INFA je určen k ověření finančního zdraví společnosti a k porovnání s oborovými 

průměry nebo nejlepšími společnostmi v odvětví. Cílem systému je pomoci odhalit silné 

a slabé stránky společnosti a tím napomoci jejich zlepšení (11). 

Model INFA je schopen odhadnout výši alternativních nákladů na kapitál, které jsou 

potřebné pro výpočet ekonomické přidané hodnoty (2). 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑟𝑑 × (1 − 𝑡) ×
𝐷

𝐶
+ 𝑟𝑒 ×

𝐸

𝐶
 

Při odhadu rizik, které jsou potřebné k výpočtu WACC, se systém INFA inspirova l 

ratingovými agenturami. Na základě matematicko-statistických studií, veřejně 

dostupných dat o uděleném ratingu a finančních dat společnosti byla sestavena funkce, 

která vedla ke shodným výsledkům rizik jako u ratingových společností. 
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Tab. 1: Vstupní data INFA systému (Vlastní zpracování dle (11)) 

Výkaz zisku a ztráty   Rozvaha  
Tržby za prodej zboží   Aktiva celkem  
Tržby za prodej zboží   Zásoby  

Výkonová spotřeba (do roku 2015 
Výkonová spotřeba + Náklady na 

prodané zboží) 
  

Pohledávky (dlouhodobé i 
krátkodobé) 

 

Osobní náklady   
Peněžní prostředky (do roku 2015 
součást Krátkodobého finančního 

majetku)  

Mzdy   Krátkodobý finanční majetek 
 

Nákladové úroky a podobné náklady 
(do roku 2015 Nákladové úroky) 

  Vlastní kapitál 

 

VH před zdaněním   
Vydané dluhopisy a směnky 

dlouhodobé a krátkodobé  

VH za účetní období   
Krátkodobé závazky (do roku 2015 
Krátkodobé závazky + Krátkodobé 

BÚ a fin. Výpomoci) 
 

   
Dlouhodobé závazky k úvěrovým 

institucím (do roku 2015 
Dlouhodobé BÚ)  

   
Krátkodobé závazky k úvěrovým 

institucím (do roku 2015 
Krátkodobé BÚ a fin. Výpomoci)  

2.1.6  Finanční analýza 

Jedna z mnoha definic finanční analýzy říká, že tato analýza se zabývá soustavným 

rozborem dat (12). Tyto data jsou převážně veřejně dostupné a lze je získat z účetních 

výkazů (13). 

Finanční analýza se dá považovat za jakousi zpětnou vazbu, která nás informuje o tom, 

jak se podnik vyvíjí v jednotlivých oblastech. Vidíme, ve kterých oblastech jsme splnili 

naše cíle, a na kterých musíme v budoucnu zapracovat. Z toho vyplývá důležito st 

zjištěných informací pro budoucí rozhodování o chodu firmy (7). 

2.1.6.1  Ekonomické ukazatele 

Jedna z definic ekonomických ukazatelů nám říká, že pomocí těchto ukazatelů můžeme 

zhodnotit finanční situaci podniku nebo trhu (14). 



22 
 
 

Mezi základní metody výpočtu ekonomických ukazatelů, které jsou využity v diplomové 

práci, patří: 

• analýza poměrových ukazatelů, 

• soustavy ukazatelů (7). 

Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější ukazatele finanční 

analýzy. Je to díky tomu, že jejich použitím získáme rychlý přehled o základním 

finančním stavu společnosti (15). 

Poměrové ukazatele se člení do několika skupin: 

• ukazatele rentability, 

• ukazatele aktivity, 

• ukazatele zadluženosti, 

• ukazatele likvidity (15). 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability neboli výnosnosti měří schopnost podniku dosahovat zisku pomocí 

vloženého kapitálu (7). Nejobecnější vzorec tohoto ukazatele vyjádříme jako poměr 

výnosu a vloženého kapitálu (13).  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) vyjadřuje výnosnost vloženého 

vlastního kapitálu (7). Podle tohoto ukazatele zjišťují vlastníci, jestli jejich vložený 

kapitál je dostatečně výnosný a je přiměřený k výši jejich rizika spojeného s invest ic í 

(15). 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐻𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI – Return On Investment) se interpretuje jako 

ukazatel, který měří výnosnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, zda je financován 

z vlastních či cizích zdrojů (7). 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
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Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity hodnotí vložené finanční prostředky v jednotlivých kategoriích aktiv 

a pasiv (16). Vyjadřují to, jak je management podniku úspěšný při hospodaření 

s jednotlivými svými aktivy (13). Jejich výsledky se interpretují jako doba obratu či počet 

obrátek zdrojů a aktiv (16). 

Obrat aktiv pomáhá při rozhodování o koupi nového produkčního majetku (15).  

Nejnižší doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1. Doporučená horní hranice není 

určená, protože u tohoto ukazatele platí čím větší hodnota tím pro podnik lépe. Pokud by 

vypočítaná hodnota klesla pod 1, znamená to, že podnik vlastní více aktiv, než které je 

schopen využít (7). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje, kolik uběhne dnů od okamžiku prodeje k inkasování 

platby od svých odběratelů (7). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 × 360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Doba obratu závazků vyjadřuje, kolik uběhne dnů od okamžiku vzniku závazku do doby 

jeho splacení. Tento ukazatel by měl být alespoň roven době obratu pohledávek nebo 

vyšší (7). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 ×  360

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Ukazatele zadluženost  

Jelikož je zákonem stanovena minimální výše vlastního kapitálu, je zřejmé, že obchodní 

korporace nemohou být financovány pouze cizími zdroji. Z tohoto důvodu je důležité 

rozhodování o finanční struktuře (16). K tomuto rozhodování přispívá analýza 

zadluženosti, která dopomáhá k volbě optimálního složení vlastního a cizího kapitálu a 

vyjadřuje výši rizika s touto strukturou spojenou (16) (7). 

Celková zadluženost patří mezi základní ukazatele zadluženosti (7). „Obecně platí, že čím 

vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů.“ (16, s. 58) Proto věřitelé 

všeobecně dávají přednosti nižší hodnotě tohoto ukazatele (16). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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Koeficient samofinancování vyjadřuje podíl aktiv, které jsou financovány z vlastních 

zdrojů. Součet koeficientu financování a celkové zadluženosti by měl být roven jedné 

(16).  

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují, jak je obchodní korporace schopna splácet své krátkodobé 

závazky. K úhradě těchto závazků využívají svého majetku, který má určitou likvid itu 

neboli schopnost přeměny majetku na prostředky, kterými závazky může platit. Pokud je 

společnost schopná uhradit závazky k době splatnosti, je považována za solventní. Pokud 

se jí to nepodaří, dostává se do platební neschopnosti neboli insolvence (17). 

Běžná likvidita neboli likvidita III. stupně vyjadřuje kolikrát jsou oběžná aktiva schopny 

splatit krátkodobé závazky. U výpočtu běžné likvidity je důležité zhodnotit jednotlivé 

položky zásob a z výpočtu vyloučit neprodejné zásoby, protože zhoršují likvid itu 

obchodní korporace. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se udává v rozmezí 1,5-2,5. 

Likvidita je považována za rizikovou v takové situaci, kdy je hodnota tohoto ukazatele 

rovna jedné či menší (7). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Pohotová likvidity se v literatuře též objevuje jako likvidita II. Stupně (16). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Při výpočtu pohotové likvidity jsou z čitatele vyloučeny zásoby. Je to z toho důvodu, že 

je to nejméně likvidní část oběžných aktiv. Jejich rychlím prodejem by si společnost 

s největší pravděpodobností způsobila ztrátu a k tomuto kroku se přistupuje pouze 

v kritických situacích (17). 

Hodnoty ukazatele by se měly pohybovat mezi 1 a 1,5. Pokud by hodnota ukazatele klesla 

pod 1, společnost musí zvážit prodej svých zásob (7). 

Okamžitá likvidita se také nazývá likvidita I. stupně či hotovostní likvidita (7). Pomocí 

výpočtu okamžité likvidity zjistíme, jak je společnost schopná hradit své splatné závazky 

v daném okamžiku (15). 
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𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Do krátkodobého finančního majetku se zahrnuje nejlikvidnější část oběžných aktiv. 

Těmito aktivy se rozumí peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry a pořizovaný 

krátkodobý finanční majetek (17). 

Soustavy ukazatelů 

K tomu, aby se mohla porovnat celková finanční situace obchodní korporace, je zapotřebí 

využití analýzy soustavy ukazatelů, které se též označují jako analytické systémy nebo 

modely finanční analýzy. Čím více ukazatelů se v modelu nachází, tím má model větší 

vypovídající schopnost o finanční situaci vybrané společnosti. Avšak s rostoucím 

množstvím ukazatelů zahrnutých v soustavě se zvyšuje obtížnost orientace a následné 

zhodnocení výsledků. V praxi můžeme nalézt modely s 20 až 200 ukazateli, ale i takové 

modely jejichž výsledkem je jediné číslo (15). 

Altmanův model je jedním z nejznámějších a nejvyužívanějších modelů. 

Z vypočítaných hodnot zjistíme finanční situaci podniku (7). Pokud hodnota Z překročí 

2,9, tak má korporace dobrou finanční situace. Pokud hodnota Z je v rozmezí 1,2 až 2,9, 

tak je společnost v určitých finančních problémech a není jistý její další vývoj, říká se, že 

má tzv. nevyhraněnou finanční situace. Jestli hodnota Z klesne pod 1,2 finanční situace 

je velice špatná a hrozí bankrot (18). 

K výpočtu Z-skóre se využije vzorce z roku 1983, který je využívaný i v českých 

společnostech (18). 

𝑍 = 0,717 ×  𝐴 + 0,847 ×  𝐵 + 3,107 ×  𝐶 + 0,420 ×  𝐷 + 0,998 ×  𝐸 

Kde:  A = Čistý pracovní kapitál / Aktiva celkem 

 B = Kumulovaný nerozděl. hospodářský výsledek min. období / Aktiva celkem 

 C = EBIT / Aktiva celkem 

 D = Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje 

 E = Tržby / Aktiva celkem (18). 

Indexy IN byly vyvinuty na VŠE v Praze. Jejich vývojem se zabývali manželé 

Neumaierovi kvůli názoru, že Altmanův index není vhodný využívat v prostředí českých 

společností (18). Byly vyvinuty na základě matematicko-statistických ratingů a 
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praktických zkušeností (7). Díky tomu vznikly následující indexy IN 95, IN 99, IN 01 a 

IN 05 (18). 

Index IN 05 je nejnovější z těchto indexů. Je zajímavý pro svou vypovídající schopnost. 

Je jakousi syntézou modelů IN 95, IN 99 a IN 01. Nejblíže má k indexu IN 01, protože 

na jeho základě vznikl jako aktualizovaná verze (19). 

𝐼𝑁 05 = 0,13 ×  𝐴 + 0,04 ×  𝐵 + 3,97 ×  𝐶 + 0,21 ×  𝐷 + 0,09 ×  𝐸 

Kde:  A = Celková aktiva / Cizí zdroje 

 B = EBIT / Nákladové úroky, 

 C = EBIT / Celková aktiva, 

 D = Výnosy / Celková aktiva, 

 E = Oběžná aktiva / (Krát. závazky + Krát. bankovní úvěry a výpomoci) (7). 

Pokud hodnota ukazatele přesahuje 1,6, pak platí, že korporace tvoří hodnotu. Opačná 

situace nastává ve chvíli, kdy hodnota indexu nedosahuje 0,9, a tedy podnik nic netvoří. 

Nachází-li se hodnota indexu mezi 0,9 a 1,6 pak se společnost nalézá v tzv. šedé zóně (7). 

2.2  Cash management 

Cash management se zabývá řízením hotovosti. Je to souhrn činností, které mají za úkol 

udržet trvalou likviditu společnosti, což znamená, že společnost bude schopná platit své 

závazky včas a krýt své další potřeby (20). 

Peněžní prostředky drží společnosti z důvodů: 

• zabezpečení běžných úhrad výdajů a závazků, běžné platební schopnosti a tím 

v konečných důsledcích samotné existence společností (likvidní funkce), 

• ochrana společnosti pro případ event. nedostatku peněžních prostředků a ztráty 

platební schopnosti (rezervní funkce), 

• vytváření prostoru pro příležitostné nákupy a investování, zejména za – zpravidla 

přechodně – zvýhodněných podmínek (přechodné snížení cen, výnosné invest iční 

příležitosti) (20). 

Řízení likvidity se skládá z činností, které mají za cíl dosáhnout celkové efektivity, které 

jsou vlastní následující charakteristiky: 

• splatné závazky jsou hrazeny včas, 
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• je eliminován souběh půjček a zůstatků finančního majetku, 

• všechny zůstatky finančního majetku jsou úročeny, jsou minimalizovány náklady 

na krátkodobé financování a maximalizovány výnosy z finančního majetku, 

• od výše uvedených projevů efektivity mohou být odvozena měřítka výkonnost i 

v oblasti řízení finančního majetku a likvidity (20). 

2.3  Řízení pohledávek 

V této kapitole se věnuji bankovním instrumentům, které se využívají k prevenci vzniku 

pohledávek po splatnosti. 

2.3.1  Pojištění pohledávek 

Jedním z nejspolehlivějších nástrojů k ochraně před nedobytnými pohledávkami je jejich 

pojištění. Prostřednictvím pojištění pohledávek pojištěná společnost stabilizuje své cash 

flow a snižuje potřebu dokumentárních akreditivů a podobných jistících instrumentů (21). 

Pojištění pohledávek zajišťuje kvalitnější práci s pohledávkami. Největší přínos přináší 

malým a středním společnostem, které nemají finanční možnosti, aby zaměstna li 

vlastního odborníka na pohledávky. Prostřednictvím pojištění získává společnost 

odborníka s nezávislým pohledem na bonitu odběratelů (21). 

V ceně pojištění je prověření bonity odběratelů pojištěné společnosti. K  tomu pojišťovny 

využívají množství informací o odběratelích, kterými disponují, a zjišťováním informac í 

v databázi tuzemských a zahraničních subjektů, které mají k dispozici (21). 

Pojištěním pohledávky se rozumí komplexní služba, která zahrnuje jak prověření a 

monitorování odběratelů, tak inkasa (vymáhání) pohledávek a zajištění výplaty 

pojistného plnění. Některé pojišťovny zahrnují vymáhání pojištěných pohledávek již do 

ceny pojištění (21). 

Pojištění se vztahuje na pohledávky, které splňují následující kritéria: 

• vznikly v době trvání pojistné smlouvy a současně v době platnosti příslušného 

úvěrového limitu na odběratele, 

• mají v okamžiku jejich vzniku splatnost sjednanou nejdříve následující den po 

dodání, a splatnost nepřesahuje nejdelší platební podmínku uvedenou v pojistné 

smlouvě nebo v úvěrovém limitu (22). 
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2.3.1.1  Podmínky a popis pojištění 

Pojistná smlouva je uzavřena na pojistnou dobu, která je uvedena v pojistné smlouvě a je 

ukončena uplynutím této doby, pokud nedošlo k jejímu prodloužení (22). Většinou to 

bývá dvanáct po sobě jdoucích měsíců (23). 

Cena je určena pojistnou sazbou, kterou ovlivňuje: 

• rozsah pojištěného obratu ve vztahu k celkovému obratu společnosti, 

• množství a struktura odběratelů do pojištění, 

• odvětví podnikání odběratelů, 

• historické ztráty z pohledávek,  

• kvalita správy pohledávek, 

• značka společnosti, 

• kvalita makléře (21). 

V současné době se pojistná sazba pohybuje v rozmezí od 0,1 do 0,5 % u společností 

s pojistným obratem 20 až 500 mil. Kč (24). Ve smlouvě je vždy zahrnuto minimální 

pojistné, které tvoří zpravidla 70 % z předpokládaného pojistného a jeho minimální 

hodnota je 150 tis. Kč ročně (23) (21). 

Spoluúčast společnosti se pohybuje v rozmezí od 10 do 30 % (21). 

Výše úvěrového limitu na daného odběratele, do kterého jsou pohledávky pojištěny, je 

stanovena pojišťovnou. Úvěrový limit určují analytici pojišťovny, kteří posuzují finanční 

stabilitu odběratele a určí riziko, do kterého je pojišťovna schopna odběratele pojistit. 

Analytici vychází z finančních výkazů odběratele z posledních několika let. Dalšími 

zdroji jsou veřejné zdroje (např. insolvenční rejstřík, soudní exekuce, kreditní informa ce 

atd.) a interní zdroje (např. pojistné události, zhoršující se platební morálka u jiných 

dodavatelů, kteří jsou pojištěni u dané pojišťovny atd.), pomocí kterých určují bonitu 

odběratelů (23). 

Pojištění se muže vztahovat na všechny odběratele společnosti nebo jejich část či několik 

vybraných odběratelů anebo jen na jednoho (21). 

Mezi výhody finančního pojištění patří: 

• jistota úhrady pohledávek, 
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• pomoct s vymáháním pohledávek od obchodních partnerů, 

• díky pojištění pohledávek vám banky mohou poskytnout potřebné financování, 

• výhodné a dostupné pro společnosti bez ohledu na jejich velikost a oblast 

působení, 

• na základě rozhodnutí o limitu získáte přístup k informacím o finanční 

spolehlivosti vašich zákazníků (22). 

Pojištění si může společnost sjednat přímo s pojišťovnou nebo využít služeb makléře 

(21). 

Mezi výhody využití makléře patří: 

• služby makléře platí pojišťovna prostřednictvím provizí, 

• makléř vypomáhá s administrativní činností, 

• makléř by měl zajistit, aby společnost získala cenu stejnou nebo nižší jako při 

sjednání přímo s pojišťovnou (21). 

Každá společnost, která má zájem o pojištění pohledávek se zajímá o to, jak dlouho trvá, 

než obdrží úhradu od pojišťovny, pokud dojde k pojistné události. Postup se u 

jednotlivých pojistitelů trochu liší, avšak řešení pojistné události lze rozložit do několika 

standartních kroků, které jsou znázorněny na obrázku 3 (24). 

 

Obr. 3: Časová osa řešení pojištění pojistné události (převzato z (24)) 
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2.3.2  Faktoring 

Faktoring je označení smluvně sjednaného odprodeje krátkodobých pohledávek 

z obchodního styku před lhůtou splatnosti. Faktoring je založen na postupu pohledávky, 

čímž se změní věřitel. Po postupu pohledávky se jejím novým majitelem stává 

faktoringová společnost, což je specializovaná finanční instituce. (25). 

Pohledávky, které jsou předmětem faktoringu musí vykazovat následující podmínky: 

• pohledávky jsou důsledkem poskytovaných dodavatelských nezajištěných úvěrů, 

• doba splatnosti je do 180 dnů, 

• nejsou s nimi spojena jakákoliv práva třetích osob, 

• musí existovat možnost postoupení (cese) pohledávky, 

• pohledávka je za subjektem s akceptovatelnou bonitou (26). 

Faktoring se uzavírá mezi faktorem a dodavatelem prostřednictvím faktoringové 

smlouvy. Prostřednictvím této smlouvy se sjedná doba, po kterou dodavatel poskytuje 

své vymezené pohledávky faktorovi. Za pohledávky faktor zaplatí 70 až 90 % jejich 

hodnoty a zbytek obdrží poskytovatel pohledávky (dodavatel) po odečtení diskontu ve 

sjednaném termínu mezi odběratelem a dodavatelem (26). 

Faktoringová smlouva definuje: 

• druh odkupovaných pohledávek, 

• celkovou hodnotu odkupovaných pohledávek, 

• rizika z nezaplacení, 

• průběh a zúčtování plateb, 

• výši poplatků za faktoringovou službu (26). 

Faktor při uzavíraní faktoringové smlouvy vyžaduje splnění následujících podmínek: 

• určitou minimální výši obratu, která je závislá na typu podniku a odvětví, 

• nesmí se jednat o pohledávky po době splatnosti a lhůta splatnosti faktur musí být 

pevně stanovena, 

• pohledávky by se měly vázat na dobře prodejné zboží, 

• fakturované částky by měly mít určitou průměrnou hodnotu, protože správa 

maloobjemových pohledávek je nákladnější, 
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• zákazník i odběratelé by měli splňovat určité požadavky stanovené faktorem 

(bonita klienta) (26). 

Cenou faktoringu je tzv. diskont, který zahrnuje: 

• náklady spojené s obstaráním potřebných finančních prostředků, tj. úroky 

z vyplacených záloh za pohledávky za dobu do zaplacení celé pohledávky 

odběratelem, 

• provize za poskytnuté služby, 

• rizikovou prémii v závislosti na bonitě klienta i jeho odběratelů (26). 

2.4  Strategická analýza 

Pomocí strategického plánování se manažeři snaží odpovědět na otázky „Kde jsme nyní“, 

„Kam směřujeme“, „Kde chceme být“ a „Jak se tam dostat“. Pomocí strategické analýzy 

dokáží zodpovědět první se zmíněných otázek (27). 

Hlavním úkolem strategické analýzy je nalézt souvislosti mezi společností a jeho okolím. 

Cílem analýzy je rozpoznat, prozkoumat a ohodnotit všechny faktory, které společnost 

mohou ovlivnit (28). 

2.4.1  Porterův model pěti sil  

Porterův model pěti sil je praktický analytický rámec, který zahrnuje strukturální analýzu 

prostředí. Porterův model definuje těchto pět hlavních sil, které udávají chování 

konkurentů: 

• konkurenti v odvětví, 

• potenciální nově vstupující společnosti, 

• dodavatelé, 

• odběratelé, 

• substituty (27). 
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Obr. 4: Porterův model pěti sil (Vlastní zpracování dle (28)) 

2.4.1.1  Konkurenti v odvětví 

Každá společnost si uvědomuje konkurenční prostředí v oboru svého podnikání. Existuje 

několik faktorů ovlivňující intenzitu konkurence. Těmito faktory jsou: 

• velikost a síla konkurentů, 

• pomalý nárůst trhu, 

• vysoké fixní náklady v prostředí, 

• rozdílnost konkurentů, 

• vysoké náklady na opuštění odvětví, 

• výrobková stejnorodost, 

• přebytek výrobních kapacit (27). 

2.4.1.2  Potenciální nově vstupující firmy 

Mezi bariéry vstupu na trh nových potenciálních konkurentů patří: 

• ekonomika velkého rozsahu, 

• velké kapitálové vstupy, 

• přístup k distribučním kanálům, 

• legislativa, ochrana trhu, 

• odlišení, 
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• silný image výrobku, 

• vysoce kvalifikovaná pracovní síla (27). 

2.4.1.3  Dodavatelé 

Sílu dodavatelů ovlivňují: 

• vysoké náklady při změně dodavatele, 

• silný image dodavatele, 

• dodavatel nepřikládá velký význam dlouhodobým vztahům se zákazníky, 

• nezákonné dohody mezi dodavateli, 

• koncentrace dodavatelů (27). 

2.4.1.4  Odběratelé 

Síla odběratelů je ovlivněna: 

• koncentrací odběratelů, 

• existencí alternativních zdrojů zásobování, 

• pokud součásti nebo materiál tvoři podstatnou část nákladů, a proto jsou 

odběratelé ochotni hledat nejlacinější/nejlepší dodavatele a věnovat mnoho času 

a energie na vyjednávání (27). 

2.4.1.5  Náhradní výrobky 

Konkurenční síla, která plyne z hrozeb substitutů, je ovlivněna těmito faktory: 

• cena substitutu, 

• diferenciace substitutu, 

• náklady přechod k substitutům (28). 

2.4.2  SLEPT analýza 

Analýzu SLEPT tvoří čtyři oblasti vnějšího prostředí jejichž začáteční písmena dali 

jméno této analýze. Těmito oblastmi jsou: 

• sociální, 

• legislativní, 
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• ekonomická, 

• politická, 

• technologická (27). 

Analýza SLEPT má za úkol identifikovat oblasti, jejichž změna má vysoký dopad na 

společnost. Dále má napomoci odhadnout, k jakým změnám může v těchto oblastech 

dojít. Schopnost podniku pochopit změnu v prostředí je velice důležité, protože tyto 

změny mohou zapříčinit, že společnost bude muset změnit svoji strategii (28). 

Sociální faktory zahrnují: 

• demografický vývoj populace, 

• změny životního stylu, 

• mobilita, 

• úroveň vzdělání, 

• přístup k práci a volnému času atd. (28). 

Legislativní faktory zahrnují právní předpisy zabývající se: 

• finanční hospodaření, 

• obchodní styk, 

• soukromí zákazníků, 

• ekologie atd. (29). 

Ekologické faktory zahrnují: 

• hospodářský cyklus, 

• devizové kurzy, 

• úrokové míry, 

• průměrné mzdy, 

• nezaměstnanost atd. (28). 

Politické faktory zahrnují: 

• politickou stabilitu, 

• terorismus, 

• občanské nepokoje atd. (29). 
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Technologické faktory zahrnují: 

• celkový stav technologie, 

• nové objevy, 

• změna technologie, 

• rychlost zastarávání atd. (28). 

V průběhu času se vlivy mění a s tím i jejich váha dopadu na společnost. Proto je důležité 

analýzu průběžně opakovat a znovu vyhodnocovat. Při sestavování nové analýzy je 

vhodné, aby se vycházelo od faktorů, které se dříve ukázaly jako důležité k těm méně 

podstatným (28). 

2.4.3  SWOT analýza 

SWOT analýza je nástrojem, který se zaměřuje na charakteristiku klíčových faktorů 

ovlivňujících postavení společnosti na trhu. SWOT analýza charakterizuje silné a slabé 

stránky společnosti a její příležitost a hrozby. Silné a slabé stránky popisují vnitřní 

prostředí společnosti a příležitosti a hrozby její vnější prostředí (28). 

Tab. 2: SWOT analýza (Vlastní zpracování dle ( (30)) 

S (strenghts - silné stránky) W (weaknesses - slabé stránky) 

Výčet silných stránek Výčet silných stránek 

- - 

- - 

O (opportunities - příležitosti) T (threats - hrozby) 

Výčet příležitostí Výčet hrozeb 

- - 

- - 

2.4.3.1  Silné stránky 

Mezi silné stránky se řadí pozitivní vnitřní podmínky, které pomáhají společnosti získat 

konkurenční výhodu. Můžou to být: 

• přístupy ke kvalitnějšímu materiálu, 

• vyspělá technologie, 

• dobré finanční vztahy, 

• distribuční kanály atd. (27). 
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2.4.3.2  Slabé stránky 

Slabými stránkami se rozumí negativní vnitřní podmínky. Ty mohou vést k nižší 

výkonnosti společnosti. Řadí se mezi ně: 

• absence potřebných zdrojů a zkušeností, 

• neúměrné finanční zatížení, 

• zastaralé stroje atd. (27). 

2.4.3.3  Příležitosti 

Příležitostí v rámci SWOT analýzy se rozumí současné nebo budoucí podmínky 

v prostředí, které příznivě ovlivní současný nebo potenciální výstup organizace (27).  

2.4.3.4  Hrozby 

Hrozbami v rámci SWOT analýzy se rozumí současné nebo budoucí podmínky 

v prostředí, které negativně ovlivní současný nebo potenciální výstup organizace (27). 

2.5  Statistické metody 

Pro to, aby byl ekonom či finančník úspěšný ve svém oboru, potřebuje jisté znalost i 

statistických technik. Každý ekonom a manažer při své každodenní práci, využívá 

spousty různých čísel, tabulek, grafů, koeficientů a dalších údajů, které vypovídají o 

současném a budoucím stavu hospodářství. K tomu, aby se zefektivnilo využití těchto 

prostředků se využívá statistických postupů a metod. Tyto metody nám usnadňují práci s 

numerologickými informacemi a jejich vyhodnocování (31). 

2.5.1  Regresní analýza 

V ekonomice se při výpočtech často setkáváme s prací s proměnnými veličinami. 

V takových situacích nastává určitá závislost mezi nezávisle proměnou x a závisle 

proměnou y. Tato závislost je vyjádřena funkcí y = φ (x). Tato funkce je však neznámá 

či nelze rozumnou funkcí vyjádřit. Avšak víme, že při určité hodnotě x nám vyjde jedna 

určitá hodnota (32). 

Při zkoumání závislostí dvou a více číselných proměnných se využívá regresní analýzy. 

Pod pojmem regresní analýza se skrývá souhrn statistických metod a postupů, pomocí 
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kterých se odhadují hodnoty či střední hodnoty nezávisle proměnné x a k ní odpovídajíc í 

hodnoty závisle proměnné y či více závisle proměnných (31). 

Výpočet závislosti proměnných x a y je ovlivněn tzv. šumem, který je označován jako e. 

Tímto šumem se myslí soubor náhodných vlivů, které jsme do výpočtu nezahrnuli. 

Následkem toho nastává situace, kdy při opakovaném pozorování při nastavené hodnotě 

x nedostaneme vždy tu samou hodnotu y. Ovšem předpokládá se, že střední hodnota e je 

rovna nule a tedy, že jsou odchylky od skutečné hodnoty rovnoměrně rozmístěny kolem 

ní (32). 

Regresní analýza má velkou škálu využití. Můžeme ji využít např. u marketingových 

výzkumů, v ekonomické statistice, národním a nákladovém účetnictví, ve finanční 

analýze, u technických aplikací a v dalších odvětví (33). 

2.5.1.1  Regresní přímka 

Nejjednodušším a zároveň nejpoužívanějším tvarem regresní funkce η(x) je regres ní 

přímka (33). 

Její tvar je: 

𝐸(𝑌|𝑥) =  𝜂(𝑥) =  𝛽1 +  𝛽2𝑥 

Při výpočtu odhadu koeficientů β1 a β2 pro zadanou dvojici (x1 a y1) budeme využívat 

označení b1 a b2. K určení těchto odhadů se využije tzv. metoda nejmenších čtverců. 

V této metodě využíváme funkce S(b1, b2), u které vybíráme minimalizující koeficienty 

b1 a b2 (32).  

𝑆(𝑏1,𝑏2) =  ∑(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

Hledané odhady b1 a b2 koeficientů β1 a β2 regresní přímky vypočítáme pomocí 

následujících vzorců: 

𝑏2 =  
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛�̅� 2𝑛

𝑖=1

 

𝑏2 =  �̅� −  𝑏2�̅�  

kde platí, že x̄ a ȳ jsou výběrovými průměry ve tvaru: 
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�̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

�̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

předpis odhadu regresní přímky je ve tvaru: 

�̂�(𝑥) =  𝑏1 +  𝑏2𝑥 

2.5.1.2  Další typy regresní funkce 

Ačkoliv je regresní přímka nejčastěji využívanou regresní funkcí, díky své jednoduchost i 

a snadné interpretaci, není to jediná regresní funkce, která se využívá. Je to dáno tím, že 

pouhou lineární závislostí nejsme schopni vymodelovat všechny ekonomické jevy. Mezi 

další typy regresních funkcí patří: 

• parabolická regrese, 

• polynomická regrese, 

• hyperbolická regrese, 

• logaritmická regrese, 

• exponenciální regrese (33). 

Rozhodování o typu regresní funkce by se mělo odvozovat od analýzy vztahů mezi 

jednotlivými veličinami na základě již existující teorie (33). 

2.5.2  Časové řady 

Pod pojmem časová řada se rozumí posloupnost věcně a prostorově srovnatelných 

pozorování neboli dat. Data jsou řazena podle času od nejstarších k nejnovějším (34). 

Důraz se klade na věcnou náplň sledovaných dat a jejich prostorové vymezení tak, aby 

bylo stejné v celém sledovaném období (32). 

V posledních letech se čím dál víc upírá pozornost na metody analýzy a prognózy 

ekonomických řad. Časové řady využívají zjednodušujících charakteristik k tomu, 

abychom lépe pochopili minulos toho, co nás obklopuje a dokázali z toho vyvodit to, co 

nás může čekat. Díky tomu jsou v současnosti tak hojně rozšířeným a využívaným 

nástrojem, který zahrnuje velkou škálu technik (33). 
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Druhy časových řad: 

• intervalová časová řada – velikost ukazatele záleží na délce intervalu, za který je 

sledován (intervaly musí být stejně dlouhé), 

• okamžitá časová řada – ukazatele se vztahují k určitému okamžiku (34). 

Nejdůležitějším rozdílem, který mezi zmiňovanými časovými řadami vzniká je ten, že 

data u intervalových řad se mohou sčítat kdežto u okamžitých řad nikoliv, protože by 

jejich součty neměly reálnou vypovídající hodnotu (32). 

2.5.2.1  Charakteristiky časových řad 

U obou druhů časových řad (intervalové i okamžité) uvažujeme o hodnotě časových 

okamžiků či intervalech ti, kde i = 1, 2, …, n, jako o yi. Předpokladem je, že hodnota 

nabývá kladných čísel. Když se počítají charakteristiky časových řad, je předpokladem, 

že interval mezi sousedními časovými okamžiky nebo středy časových řad jsou stejně 

dlouhé. Pokud by tento předpoklad nebyl dodržen, výpočet charakteristik by byl velice 

obtížný (32). 

Průměr intervalové řady se značí ȳ. Je počítán jako aritmetický průměr hodnot 

nacházející se v jednotlivých intervalech časové řady (32, s. 117). 

�̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Průměr okamžité časové řady se jinak nazývá chronologický průměr. Stejně jako 

průměr intervalových řad je i průměr chronologický značen jako ȳ. Pokud je dodržena 

podmínka stejné vzdálenosti od časových okamžiků t1, t2, …, tn, pak se nazývá nevážený 

chronologický průměr (32). 

�̅� =  
1

𝑛 − 1
 [

𝑦1

2
+ ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖 = 2

+ 
𝑦𝑛

2
] 

První diference neboli absolutní přírůstek je nejjednodušší charakteristikou časové řady. 

Značí se jako 1di(y) a vypočítá se jako rozdíl dvou po sobě následujících časových řad. 

Vyjadřuje změnu hodnoty časové řady v určitém okamžiku (období) oproti okamžiku 

(období), které mu bezprostředně předcházelo (32). 
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1𝑑𝑖 =  𝑦𝑖 −  𝑦𝑖−1 , 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛 

Průměr prvních diferencí se vypočítá z prvních diferencí a značí, jaká nastala průměrná 

změna hodnoty časové řady za jeden interval (32). 

𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅ =  

1

𝑛 − 1
 ∑ 𝑑𝑖(𝑦)1

𝑛

𝑖=2

=  
𝑦𝑛 − 𝑦𝑛−1

𝑛 − 1
 

Koeficient růstu charakterizuje rychlost růstu nebo pokles časové řady. Říká, kolikrát se 

hodnota zvýšila v daném okamžiku (období) oproti okamžiku (období) bezprostředně 

předcházejícím (32). 

𝑘𝑖(𝑦) =  
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1

, 𝑖 = 2,3, … , 𝑛 

Průměrný koeficient růstu se vypočítá z koeficientu růstu. Tento koeficient nám 

ukazuje průměrnou změnu koeficientů růstu za určité časové období (32). 

𝑘 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  √∏ 𝑘𝑖(𝑦)

𝑛

𝑖=2

𝑛−1

=  √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1
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3  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Na začátku této části představím sledovanou společnost, konkurenční společnost a 

charakterizuji postavení stavebnictví v ekonomice. Výstupem této části bude analýza 

výkonnosti a statistická analýza společnosti RAPOS a její porovnání s konkurenční 

společností a odvětvím. Analýzy budou doplněny o grafické zpracování. Součástí analýzy 

současného stavu bude i strategická analýza. 

3.1  Postavení stavebnictví v ekonomice 

Stavebnictví je jedním z klíčových odvětví v České republice a jeho vývoj se považuje za 

důležitý indikátor vývoje ekonomiky (11). 

V roce 2008 svět včetně České republiky zasáhla celosvětová ekonomická krize. Od roku 

2000 stavební výroba každoročně vzrostla o 5 až 10 %. Avšak v roce 2008 se růst výrazně 

zpomalil, a to především v posledním čtvrtletí. Meziroční vzrůst byl pouhých 0,6 %. 

Největší pokles zaznamenala oblast pozemního stavitelství, ve které figuruje převážná 

většina stavebních firem (35). 

V letech 2008 až 2010, kdy se projevovali první známky recese, se podíl stavebnictví na 

HDP zvyšoval. Od roku 2010 se začal podíl stavebnictví na HDP snižovat a pokles trval 

až do roku 2016. Výjimkou byl rok 2015 (11). 

 

Graf 1: Vývoj HDP a podílu stavebnictví na ekonomice (Vlastní zpracování dle (11)) 

Vytvořená produkce ve stavebnictví a její podíl klesala od roku 2010 a v nastoleném 

trendu pokračovala v následující dvou letech. V letech 2014 a 2015 produkce rostla, 
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stejně jako tomu bylo u HDP, avšak v roce 2016 opět klesá. Růst produkce v roce 2014 a 

hlavně v roce 2015 je způsobeno dotacemi z evropských fondů (11). 

 

Graf 2: Vývoj produkce a podílu produkce stavebnictví na ekonomice (Vlastní zpracování dle (11)) 

Ve stavebnictví je zaměstnaná velká skupina občanů České republiky. Do roku 2010 

počet zaměstnaných osob v tomto odvětví rostl. Od následujícího roku začala 

zaměstnanost klesat a tento trend se udržel až do roku 2016 čímž oslabila pozice 

stavebnictví jako zaměstnavatele. 

 

Graf 3: Vývoj počtu zaměstnaných osob a podíl zaměstnaných osob ve stavebnictví na ekonomice (Vlastn í 

zpracování dle (11). 
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Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK), který zahrnuje nové investice, rekonstrukce, 

modernizace, nákupy a bezplatné nabytí dlouhodobého majetku, se ve stavebnictví 

nejvíce projevuje v položkách ostatní budovy a stavby a v položce obydlí. Nevyššího 

podílu na THFK tyto položky dosáhly v roce 2009, kdy dosahovaly 46,8 %. 

V následujících letech začaly investice v těchto položkách klesat až dosáhly v roce 2016 

pouze 38,6% podíl na THFK. 

 

Graf 4: Vývoj tvorby hrubého fixního kapitálu (Vlastní zpracování dle  (11)) 

3.2  Představení analyzované společnosti RAPOS spol. s.r.o. 

Společnost RAPOS, spol. s.r.o. je stavební společnost, která vznikla v roce 1992 jako 

sdružení majitelů Ing. Petra Vlčka a Jaroslava Ševčíka. V roce 1997 došlo ke změně 

právní subjektivity na společnost s ručením omezeným. 

Od vzniku společnosti v roce 1992 jsou majiteli a zároveň jednateli společnosti pan Ing. 

Petr Vlček a Jaroslav Ševčík. Od října 2016 se dalším jednatelem stal Ing. Jaroslav 

Ševčík. Každý z jednatelů zastupuje společnost RAPOS spol. s.r.o. samostatně. 

RAPOS všechny své stavby zajišťuje na klíč. Jeho hlavní činností je provádění staveb 

(průmyslových, občanských, bytových, inženýrských), včetně jejich změn, udržovacích 

prací na nich a jejich odstranění. Další oblastí působnosti, ve které má společnost rozsáhlé 

zkušenosti, je provádění rekonstrukcí a generálních oprav.  

Sídlo společnosti se nachází na adrese Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov. Středisko 

stavební výroby s dílnami, sklady a garážemi je v ul. Nábřeží 858 v Holešově. 
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Společnost RAPOS je držitelem certifikace: 

• ČSN EN ISO 9001:2016,  

• ČSN EN ISO 14001:2016  

• ČSN OHSAS 18001:2008.  

Společnost si je vědoma důležitosti dobrého jména, a proto si jako svůj hlavní cíl vytyčila 

jeho udržení a s ním spojené rozšiřování své činnosti do dalších regionů. Chce toho 

dosáhnout pomocí své podnikové filozofie, která zahrnuje následující body: 

• je kladen důraz na kvalitu finálních produktů, 

• věnování maximální pozornosti každé zakázce, 

• využívání moderních, ověřených, ekologicky šetrných a bezpečných materiálů a 

technologií, 

• dbá na prevenci proti haváriím, znečištění životního prostředí a dbá na zdraví 

svých pracovníků a obyvatel v místě výstavby, 

• dbá na dodržování ochrany životního a pracovního prostředí. 

3.3  Představení konkurenční společnosti TM Stav 

TM stav, spol. s.r.o. je stavební společnost, která byla založena v roce 2003, avšak 

navazuje na tradici podnikatelů, kteří v tomto oboru podnikali od roku 1997. Sídlo 

společnosti sídlí na adrese Jesenice 729, 755 01 Vsetín.  

Hlavní činností společnosti je výstavba komerčních, průmyslových, dopravních, 

vodohospodářských a bytových staveb a ekologických projektů. 

TM Stav je držitelem certifikátů kvality a způsobilosti: 

• ISO 9001, 

• ISO 14001, 

• ISO 18001, 

• Přílohu č. 1 k Certifikátu ISO atd. 

Společnost klade důraz na vysokou kvalitu dodávek, jak z hlediska jakosti, tak z hlediska 

termínů zajištěnosti smluvně sjednaných požadavků odběratelů. Dále společnost 

přistupuje odpovědně ke každé zakázce, a to z hlediska technologické přípravy, 
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odborného provedení, dodržování kvality i stanoveného termínu realizace. Aby toho 

dosáhla využívá integrovanou politiku, která zahrnuje: 

• systematické zjišťování potřeb a očekávání zákazníků a vyhodnocování získaných 

informací, 

• zlepšování systému vzdělání zaměstnanců na všech úrovních, 

• zdokonalovat systém managementu kvality, 

• pečlivý výběr dodavatelů, 

• zvyšovat povědomí a znalosti zaměstnanců o ochraně životního prostředí, 

• provádění prevence znečištění, minimalizovat environmentální rizika a dopady, 

• uplatňování bezpečných pracovních postupů, BOZP. 

3.4  Analýza výkonnosti 

V této části práce budu aplikovat teoretické poznatky ze druhé kapitoly. 

3.4.1  Klasické ukazatel  

Prvním ukazatelem ze skupiny klasických ukazatelů je čistý zisk, jehož vývoj je 

znázorněn v grafu 5. 

 

Graf 5: Vývoj čistého zisku (Vlastní zpracování) 
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V celém sledovaném období má TM Stav vyšší čistý zisk, než je tomu u společnosti 

RAPOS. RAPOS v letech 2010 až 2013 vykazoval snižující se trend ukazatele, který 

vygradoval v roce 2013, kdy společnost byla ztrátová. Vývoj v těchto letech odpovídá 

trendu celého odvětví. Vývoj čistého zisku odvětví je znázorněn v grafu 6. V roce 2014 

je sledovaná společnost opět zisková. Avšak v následujících dvou letech ukazatel opět 

klesá. Rok 2014 je jediný rok, kdy je čistý zisk společnosti RAPOS srovnatelný se ziskem 

společnosti TM Stav. 

 

Graf 6: Vývoj čistého zisku v odvětví (Vlastní zpracování) 

Dalším ukazatelem patřící do této skupiny je zisk před úroky a zdaněním neboli EBIT. 

 

Graf 7: Vývoj zisku před úroky a zdaněním (Vlastní zpracování) 
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Stejně jako u čistého zisku i zde dosahuje RAPOS nižších výsledků než konkurenční 

společnost TM Stav. Vývoj ukazatele kopíruje vývoj ukazatele čistého zisku z grafu 5. 

 

Graf 8: Vývoj celkového cash flow (Vlastní zpracování) 

Z grafu 8, který znázorňuje vývoj ukazatele celkového cash flow vyplývá, že u obou 

sledovaných společností tento ukazatel velice kolísá. U společnosti RAPOS se nejvíce na 
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stavu krátkodobých závazků, které jsou zahrnuty v provozním cash flow. Dalšími 

důležitými položkami v celkovém cash flow jsou položky nabytí dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, která je součástí investičního cash flow, a změna stavu 

vlastního kapitálu, která patří do finančního cash flow společnosti. 
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Graf 9: Vývoj provozního cash flow (Vlastní zpracování) 

Stejně jako u celkového cash flow i tento ukazatel vykazuje vysokou fluktuaci u obou 

společností. Nejnižší hodnoty ukazatele společnost RAPOS dosáhla v roce 2008. To bylo 

způsobeno převážně nákupem zásob a zvyšujícím se objemem pohledávek. Nákup zásob, 

nárůst pohledávek, potažmo snižování krátkodobých závazků, jsou hlavními příčinami, 

proč RAPOS dosahuje záporných výsledků provozního cash flow. Nejlepšího výsledku 

provozního cash flow dosáhla sledovaná společnost v roce 2012. Tohoto výsledku 

dosáhla díky tomu, že vyinkasovala vysoké podíl svých pohledávek a prodala část svých 

zásob. 

Statistická analýza ukazatele čistého zisku 

Z klasických ukazatelů jsem se rozhodla rozebrat ukazatel čistého zisku. U ukazatele 

rozeberu vybrané charakteristiky časové řady, které jsou znázorněny v následujíc í 

tabulce. 
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Tab. 3: Charakteristiky časové řady čistého zisku (Vlastní zpracování) 

t x y 1di(y) ki(y) 

2008 1 9731 - - 

2009 2 10089 358 1,04 

2010 3 3344 -6745 0,33 

2011 4 1134 -2210 0,34 

2012 5 999 -135 0,88 

2013 6 -3578 -4577 -3,58 

2014 7 2923 6501 -0,82 

2015 8 593 -2330 0,20 

2016 9 327 -266 0,55 

2017 10 3555 3228 10,87 

Průměrný čistý zisk ve sledovaném období činí 2911,7 tisíc Kč. Nejvyšší meziroční 

nárůst nastal mezi roky 2013 a 2014, kdy se čistý zisk společnosti zvýšil o 6501 tisíc Kč. 

Oproti tomu nejvyšší propad nastal mezi roky 2009 a 2010, kdy čistý zisk RAPOSu klesl 

o 6745 tisíc Kč. V roce 2017 se čistý zisk zvýšil téměř 11krát oproti předešlému roku. Ve 

sledovaném období se v čistý zisk v průměru snížil o 686,22 tisíc Kč a průměrné tempo 

růstu bylo 0,89. 

V dalším kroku jsem určovala budoucí trend vývoje ukazatele. K  tomu jsem využíva la 

program Microsoft Excel, pomocí kterého jsem vybírala regresní funkci, která nejlépe 

kopíruje trend vývoje analyzovaného ukazatele. K rozhodování o vhodnosti regresní 

funkce jsem využívala index determinace. Pomocí tohoto indexu jsem rozhodla, že 

nejvhodnější funkcí je polynomická regresivní funkce druhého stupně. Hodnota indexu 

je 0,78. Znamená, že zvolená funkce odpovídá 78 % výsledků čistého zisku. Předpis 

vybrané funkce je: 

y = 358,92x2 – 4777,8x + 15371 

I2 = 0,78 
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Graf 10: Polynomická regresní funkce čistého zisku (Vlastní zpracování) 

Na grafu 10 je vidět, že zvolená regresní funkce kopíruje vývoj čistého zisku. Díky tomu 

mohu tvrdit, že pokud by vývoj ukazatele pokračoval v nastoleném trendu, tak by jeho 

hodnota v příštích letech rostla. 

Tab. 4: Regresní funkce čistého zisku (Vlastní zpracování) 

t x y ŷ polynom ŷ přímka 

2008 1 9731 10952,22 6644,91 

2009 2 10089 7251,28 5815,32 

2010 3 3344 4268,18 4985,73 

2011 4 1134 2002,92 4156,14 

2012 5 999 455,50 3326,55 

2013 6 -3578 -374,08 2496,96 

2014 7 2923 -485,82 1667,37 

2015 8 593 120,28 837,78 

2016 9 327 1444,22 8,19 

2017 10 3555 3486,00 -821,40 

Pro porovnání vhodnosti zvolené regresní funkce, jsem se ji rozhodla porovnat s regresní 

přímkou. 
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Graf 11: Regresní přímka čistého zisku (Vlastní zpracování) 

Na grafu je vidět, že zvolená regresní přímka: 

y = -829,59x + 7474,5 

I2 = 0,36 

nekopíruje vývoj ukazatele tak přesně, jako tomu bylo u polynomické regresní funkce 

znázorněné na grafu 10. Index determinace nabývá hodnot 0,36, což znamená, že pouze 

36 % hodnot ukazatele odpovídá zvolené regresní přímce. Z toho vyplývá, že výsledky 

regresní přímky jsou méně vypovídající, než tomu bylo u dříve zvoleného regresního 

polynomu. 
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3.4.2  Ukazatele rentability 

Na následujícím grafu je znázorněn vývoj rentability vlastního kapitálu. 

 

Graf 12: Vývoj rentability vlastního kapitálu (Vlastní zpracování) 

Z grafu vyplývá, že společnost RAPOS má v celém sledovaném období menší ziskovost 

u vloženého vlastního kapitálu, než je to u společnosti TM Stav. Není se čemu divit, 

jelikož hodnota tohoto ukazatele se odvíjí od velikosti výsledku hospodaření po zdanění 

neboli čistého zisku, který měla společnost TM Stav vyšší, jak bylo vidět z grafu 5. 

Dále na grafu 12 lze vidět, že ukazatel společnosti RAPOS vykazuje klesající trend 

v celém období kromě let 2014 a 2017. Tyto výsledky odpovídají vývoj čistého zisku této 

společnosti. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu u sledované společnosti je od roku 2009 nižší, než 

je tomu v odvětví, avšak rozdíl není tak velký jako u konkurenční společnosti. 
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Graf 13: Rentabilita investovaného kapitálu (Vlastní zpracování) 

U ukazatele rentability celkového kapitálu se doporučuje, aby se hodnoty pohybovali 

v rozmezí od 12 do 15 %. RAPOS těchto hodnot dosahuje na začátku sledovaného 
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Tab. 5: Charakteristiky časové řady rentability investovaného kapitálu (Vlastní zpracování) 

t x y 1di(y) ki(y) 

2008 1 12,50 - - 

2009 2 13,95 1,45 1,12 

2010 3 5,96 -7,99 0,43 

2011 4 2,66 -3,30 0,45 

2012 5 2,38 -0,28 0,89 

2013 6 -3,92 -6,30 -1,65 

2014 7 4,14 8,06 -1,06 

2015 8 1,65 -2,49 0,40 

2016 9 0,93 -0,72 0,56 

2017 10 5,47 4,54 5,88 

Průměrná hodnota ukazatele ve sledovaném období je 4,57 %. Průměrná meziroční 

změna je -0,78 %. Největší meziroční pokles ukazatele byl v roce 2010, kdy ukazatel 

klesl o 7,99 % oproti minulému roku a tempo růstu bylo 0,43. Největší meziroční změna 

nastala v roce 2014, kdy ukazatel vzrost o 8,06 %. V roce 2017 se ukazatel 5,88krát zvýšil 

oproti roku 2016. Průměrný koeficient růstu ukazatele je 0,91. 

Pomocí programu MS Excel jsem porovnala regresní funkce. Funkce, která nejlépe 

odpovídala vývoji ukazatele, byla polynomická regresní funkce druhého stupně. Předpis 

této funkce je 

y = 0,4384x2 – 5,8998x + 20,144 

I2 = 0,77. 

 

Graf 14: Polynomická regresní funkce rentability investovaného kapitálu (Vlastní zpracování) 
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Index determinace výše zmíněné funkce je 0,77. Toto číslo znamená, že zvolená funkce 

odpovídá 77 % hodnot analyzovaného ukazatele. Toto tvrzení je podložené grafem 14. 

Na zmíněném grafu vidíme, že regresní funkce kopíruje vývoj ukazatele, avšak nereaguje 

na prudké výkyvy v letech 2009,2013 a 2014. Z tvaru zvolené regresní funkce mohu 

predikovat, že rentabilita investovaného kapitálu v následujících letech poroste. Toto 

tvrzení podporuje vývoj ukazatele v posledním roce, kdy hodnota rostla. 

Tab. 6: Regresní funkce rentability investovaného kapitálu (Vlas tní zpracování) 

t x y ŷ polynom ŷ přímka 

2008 1 12,50 14,68 9,42 

2009 2 13,95 10,10 8,34 

2010 3 5,96 6,39 7,27 

2011 4 2,66 3,56 6,19 

2012 5 2,38 1,61 5,11 

2013 6 -3,92 0,53 4,03 

2014 7 4,14 0,33 2,96 

2015 8 1,65 1,00 1,88 

2016 9 0,93 2,56 0,80 

2017 10 5,47 4,99 -0,28 

Pro srovnání jsem se rozhodla analyzovat tento ukazatel i pomocí regresní přímky. 

K tomuto kroku jsem se rozhodla z důvodu toho, abych dokázala, že předešlá funkce je 

k analýze vhodnější. Předpis regresní přímky je 

y = -1,0777x + 10,499 

I2 = 0,37. 
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Graf 15: Regresní přímka rentability investovaného kapitálu (Vlastní zpracování) 

Hodnota indexu determinace regresní přímky má hodnotu 0,37, což značí, že pouze 37 % 

hodnot rentability investovaného kapitálu odpovídá zvolené přímce. Z toho vyplývá, že 

polynomická funkce byla vhodnější pro predikci budoucího vývoje, což je patrné i 

z porovnání grafů 14 a 15. 
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hodnotou 1. Od roku 2010 do konce období se hodnoty ukazatele odvětví pohybují mírně 

pod doporučenou hodnotou. 

 

Graf 16: Vývoj obratu aktiv (Vlastní zpracování) 

Ukazatel doby obratu pohledávek znázorňuje dobu od vystavení po splacení pohledávky. 

Neexistuje žádné pravidlo, které by určovalo, jak dlouhá tato doba má být. Avšak 

doporučuje se, aby doba obratu pohledá byla kratší než doba obratu závazků. 

 

Graf 17: Vývoj doby obratu pohledávek (Vlastní zpracování) 
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inkasuje RAPOS své pohledávky v kratším časovém období než konkurenční TM Stav. 

Jedinou výjimkou je rok 2016, kdy TM Stav měl hodnotu ukazatele 73 dní a RAPOS 83. 

Vletech 2011 a 2015 se doba obratu pohledávek u těchto společností lišila pouze o jeden 

den, takže byla hodnota ukazatele srovnatelná. 

Stejně jako u doby obratu pohledávek, tak u doby obratu závazků je tento ukazatel u 

odvětví nejvyšší a ani společnost RAPOS ani TM Stav se těmto hodnotám nepřiblíži la. 

Kromě roku 2008 měla společnost RAPOS hodnotu ukazatele nižší než její konkurent. 

To znamená, že RAPOS musel své závazky platit v kratší době než TM Stav.  

 

Graf 18: Vývoj doby obratu závazků (Vlastní zpracování) 

Na grafu 19 je znázorněno porovnání doby obratu pohledávek a závazků sledované 

společnosti RAPOS. 
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Graf 19: Porovnání vývoje doby obratu pohledávek a závazků společnosti RAPOS (Vlastní zpracování) 

Z porovnání doby obratu pohledávek a doby obratu zásob je patrné, že společnost musila 

své závazky splácet v kratší době, než inkasovala své pohledávky. Jediná výjimka nastala 

v roce 2014, kdy doba obratu pohledávek byla o 16 dní kratší než doba obratu závazků. 

Největší rozdíl nastal v letech 2010 a 2016, kdy společnost musela platit své závazky 

shodně o 56 dní dříve, než byly zaplaceny jejich pohledávky. 

Následující graf znázorňuje porovnání doby obratu pohledávek a závazků u společnosti 

TM Stav. 

 

Graf 20: Porovnání vývoje doby obratu pohledávek a závazků u společnosti TM Stav (Vlastní zpracování)  
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U TM Stav je v celém sledovaném období doba obratu pohledávek delší než doba obratu 

závazků. Takže stejně jako RAPOS platí své závazky v kratší době, než jsou mu 

zaplaceny pohledávky. 

 

Graf 21: Porovnání vývoje doby obratu pohledávek a závazků v odvětví (Vlastní zpracování) 

Stejně jako tomu bylo u společností, tak i u odvětví je doba obratu pohledávek delší než 

doba obratu závazků. 

Statistická analýzy doby obratu pohledávek 

Z ukazatelů aktivity jsem se rozhodla statisticky rozebrat dobu obratu pohledávek. 

V následující tabulce jsou znázorněny vybrané charakteristiky časové řady vybraného 

ukazatele. 

Tab. 7: Charakteristiky časové řady doby obratu pohledávek (Vlastní zpracování) 

t x y 1di(y) ki(y) 

2008 1 61 - - 

2009 2 66 5 1,07 

2010 3 95 29 1,44 

2011 4 87 -8 0,91 

2012 5 59 -28 0,67 

2013 6 63 4 1,07 

2014 7 41 -22 0,66 

2015 8 49 8 1,18 

2016 9 83 34 1,69 

2017 10 65 -18 0,79 
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Z tabulky je patrné, že největší meziroční nárůst ukazatele byl v roce 2016, kdy se doba 

mezi vznikem a inkasováním pohledávky prodloužila o 34 dní. Naproti tomu v roce 2012 

se tato doba zkrátila o 28 dní, což bylo nejvíc ve sledovaném období. Nejpomalejšího 

tempa růstu ukazatel dosahoval v roce 2014 a nejrychlejší 2016, kdy se ukazatel zvýšil 

1,69krát. Průměrná hodnota ukazatele je 67 dní. Průměrně se ukazatel zvyšoval o 4 dny 

a průměrný koeficient růstu byl 0,97. 

K výběru nejvhodnější regresní funkce jsem využila programu MS Excel. Za 

nejvhodnější regresní funkce pro ukazatel doby obratu pohledávek jsem zvolila 

polynomickou regresní funkci třetího stupně. Předpis této funkce je 

y = 0,5637x3 – 9,1463x2 + 39,921x + 28,937 

I2 = 0,45. 

 

Graf 22: Polynomická regresní funkce doby obratu pohledávek (Vlastní zpracování) 

Hodnota indexu determinace je rovna 0,45. To znamená, že pouze 45 % hodnot ukazatele 

odpovídá polynomické regresní funkci. Vývoj zvolené regresní funkce říká, že pokud by 

se ukazatel doby obratu pohledávek vyvíjel podle nastoleného trendu, tak by měl 

v následujících letech růst. Ale jak je vidět z grafu 22, tak zvolená regresní funkce 

neodpovídá vývoji ukazatele, její vypovídající hodnota je nízká a díky tomu nelze určit 

budoucí vývoj. 
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Tab. 8: Regresní funkce doby obratu pohledávek (Vlastní zpracování) 

t x y ŷ polynom ŷ přímka 

2008 1 61 60,28 72,63 

2009 2 66 76,70 71,35 

2010 3 95 81,60 70,07 

2011 4 87 78,36 68,79 

2012 5 59 70,35 67,51 

2013 6 63 60,96 66,24 

2014 7 41 53,56 64,96 

2015 8 49 51,55 63,68 

2016 9 83 58,31 62,40 

2017 10 65 77,22 61,12 

I když polynomická regresní funkce třetího stupně nemá dostatečně vypovídaj íc í 

vlastnosti, je to funkce, která nejlépe odpovídá vývoji doby obratu pohledávek. Abych to 

dokázala, analyzovala jsem tento ukazatel pomocí regresní přímky. Regresní přímka je 

na následujícím grafu. 

 

Graf 23: Regresní přímka doby obratu pohledávek (Vlastní zpracování) 

Předpis zvolené regresní přímky je 

y = -1,2787x + 73,908 

I2 = 0,05. 

Index determinantu této funkce je pouze 0,05, což znamená, že pouze 5 % hodnot 

ukazatele je vystiženo touto přímkou. To je patrné z daného grafu. Na daném grafu lze 
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vidět, že přímka v období mírně klesá. Naproti tomu vývoj ukazatele se mění od prudkého 

růstu až po prudký pokles. 

3.4.4  Ukazatele zadluženosti  

Následující graf zobrazuje vývoj ukazatelů zadluženosti (celková zadluženost a 

koeficient financování) ve společnosti RAPOS. 

 

Graf 24: Vývoj ukazatelů zadluženosti společnosti RAPOS (Vlastní zpracování) 

Hodnota koeficientu samofinancování ve sledovaném období je vyšší než celková 

zadluženost. To svědčí o tom, že společnost preferuje financování vlastními zdroji. 

Nejvyšší podíl cizího kapitálu měla společnost v roce 2008, kdy cizí kapitál dosahoval 45 

%. V tomto roce je celá hodnota cizího kapitálu tvořena krátkodobými závazky, kde 

téměř 81 % tvořily závazky z obchodních vztahů. V roce 2008 nebyly do kategorie 

krátkodobých závazků zahrnované krátkodobé bankovní úvěry, což znamená, že v tomto 

roce RAPOS nevyužívá žádných bankovních úvěrů. To se mění v letech 2010 a 2011, 

kdy společnost využívá krátkodobých půjček k financování své činnost. V roce 2016 si 

společnost zřídila dlouhodobou půjčku na nákup pracovního stroje. 

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Rok

Ukazatele zadluženosti společnosti RAPOS

Celková zadluženost Koeficient samofinancování



64 
 
 

 

Graf 25: Vývoj ukazatelů zadluženosti společnosti TM Stav (Vlastní zpracování) 

V prvních dvou letech využíval TM Stav převážně vlastní zdroje k financování své 

činnosti. Mezi léty 2010 až 2014 kolísala hodnota celkové zadluženosti kolem 50 %, aby 

se od roku 2015 znovu usídlila pod touto hodnotou. Avšak hodnota celkové zadluženos t i 

se pohybuje kolem 45 %, což značí relativně vyrovnané financování vlastními i cizími 

zdroji. Kromě roku 2008 využívá TM Stav k financování více cizích zdrojů než RAPOS. 

čemuž odpovídá vývoj jejich celkové zadluženosti. 

 

Graf 26: Vývoj ukazatelů zadluženosti odvětví (Vlastní zpracování) 
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V odvětví se spíše využívá financování cizími zdroji do roku 2015 se zadlužení odvětví 

pohybovalo kolem 60 % avšak v letech 2016 a 2017 mírně kleslo a pohybovalo se těsně 

nad 53 %. 

Statistická analýza ukazatele samofinancování 

V této části jsem se zabývala ukazatelem samofinancování společnosti RAPOS. Nejprve 

jsem se zaměřila na vybrané charakteristiky, které jsou zobrazeny v tabulce 10. 

Tab. 9: Charakteristiky časové řady ukazatele samofinancování (Vlastní zpracování) 

t x y 1di(y) ki(y) 

2008 1 54,98 - - 

2009 2 68,42 13,44 1,24 

2010 3 69,84 1,42 1,02 

2011 4 58,90 -10,94 0,84 

2012 5 72,66 13,76 1,23 

2013 6 76,75 4,09 1,06 

2014 7 65,11 -11,64 0,85 

2015 8 79,51 14,40 1,22 

2016 9 78,88 -0,63 0,99 

2017 10 71,67 -7,21 0,91 

Průměrná hodnota daného ukazatele je 69,67 %. Což znamená, že společnost se na 

financování své činnosti průměrně podílí 69,67 % vlastním kapitálem. Průměrně se 

ukazatel zvýšil o 1,85 %. Nejvyšší nárůst nastal v roce 2015, kdy vzrost o 14,40 % a 

nejvíce klesl v roce 2014. V tomto roce se podíl vlastního kapitálu na financování 

společnosti snížil o 11,64 %. Tempo růstu v letech 2009, 2012 a 2015 bylo srovnatelné. 

V těchto letech ukazatel rostl nejrychleji a koeficient růstu se pohyboval těsně na 

hodnotou 1,2. Průměrné tempo růstu ve sledovaném období dosahovalo hodnoty 1,03. 

Pomocí programu Microsoft Excel jsem zvolila regresní funkci, která nejlépe odpovídá 

vývoje sledované veličiny. K výběru jsem využívala hodnot koeficientu determinace 

jednotlivých funkcí. Podle tohoto koeficientu jsem zvolila mocninou regresní funkci 

s předpisem 

y = 57,804xO,1193 

I2 = 0,52. 
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Graf 27: Mocniná regresní funkce ukazatele samofinancování (Vlastní zpracování) 

Z hodnoty koeficientu determinace, jehož hodnota je 0,52, lze odvodit, že zvolená 

regresní funkce odpovídá hodnotám samofinancování v 52 % měření. 

Jak je z grafu patrné, tak regresní funkce v celém období roste. To neodpovídá vývoji 

analyzované veličiny. Sledovaný ukazatel ve vybraném období i klesal, což je případ i 

roku 2017. Díky tomu lze tvrdit, že vypovídající hodnota regresní analýzy je malá, a proto 

nelze predikovat budoucí vývoj ukazatele samofinancování. 

Tab. 10: Regresní funkce ukazatele samofinancování (Vlastní zpracování) 

t x y ŷ mocninná ŷ přímka 

2008 1 54,98 57,80 61,64 

2009 2 68,42 62,79 63,42 

2010 3 69,84 65,90 65,21 

2011 4 58,90 68,20 66,99 

2012 5 72,66 70,04 68,78 

2013 6 76,75 71,58 70,56 

2014 7 65,11 72,91 72,35 

2015 8 79,51 74,084 74,13 

2016 9 78,88 75,13 75,92 

2017 10 71,67 76,08 77,70 

Pro porovnání zvolené regresní funkce jsem si zvolila regresní přímku s předpisem 

y = 1,7848x + 59,855 

I2 = 0,44. 
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Graf 28: Regresní přímka ukazatele samofinancování (vlastní zpracování) 

Stejně jako tomu bylo u mocninné regresní funkce, tak i přímka předpovídá rostoucí trend 

ukazatele a nebere v potaz jeho poklesy. Ačkoliv obě dvě regresní funkce moc nekopíruj í 

vývoj analyzovaného ukazatele, tak mocninná regresní funkce odpovídá více jak 50 % 

hodnot ukazatele, což je více jak 44 %, které odpovídají regresní přímce. 

3.4.5  Ukazatele likvidity 

První ukazatelem z této kategorie je ukazatel běžné likvidity, jehož vývoj je znázorněn 

na následujícím grafu. 
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Graf 29: Vývoj běžné likvidity (Vlastní zpracování) 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele se má pohybovat v rozmezí 1,5 až 2,5. Z grafu je 

vidět, že společnosti RAPOS se v tomto rozmezí pohybuje pouze v letech 2008 a 2011 

jinak tyto hodnoty přesahuje. Oproti tomu společnost TM Stav přesahuje doporučené 

hodnoty pouze v prvním roce sledovaného období a v následujících letech se pohybuje 

v rozmezí doporučených hodnot, i když v roce 2013 hraničně, když jeho ukazatel běžné 

likvidity dosahuje hodnoty 1,5. Odvětví se pohybuje v doporučených hodnotách v celém 

období kromě let 2008 a 2011. V těchto letech je odvětví pod doporučenou hranicí na 

rozdíl od RAPOSu, u kterého to byly jediné roky kdy doporučené hodnoty splňoval. 

 

Graf 30: Vývoj pohotové likvidity (Vlastní zpracování) 
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Pro tento ukazatel jsou doporučené hodnoty 1 až 1,5. Jak vidíme z grafu, tak žádná ze 

společností ani odvětví pod tyto hodnoty nespadla. Avšak RAPOS těchto hodnot dosahuje 

pouze v prvním roce, i když v roce 2014 se jim hodně přiblížil. V tomto roce hodnota 

jeho ukazatele byla 1,53. V ostatních letech doporučené hodnoty přesahoval. I TM Stav 

měl problémy se udržet v doporučených hodnotách ukazatele. Těch dosahoval pouze 

v letech 2010, 2013 a 2014. V ostatních letech hodnoty přesahoval, ale nebylo to o tolik 

jako u druhé společnosti. Odvětví se v letech 2008 až 2010 pohybovalo v doporučených 

hodnotách. V dalších dvou letech hodnota ukazatele vystoupala těsně nad doporučenou 

hodnotu, ale v roce 2013 se opět vrátila na hraniční hodnotu 1,5. Od roku 2014 hodnota 

ukazatele u odvětví roste, avšak v celém sledovaném období je nižší než u RAPOSu. 

 

Graf 31: Vývoj okamžité likvidity (Vlastní zpracování) 

Ukazatel okamžité likvidity je posledním ukazatelem z kategorie likvidita. Tento ukazatel 

by měl dosahovat hodnot 0,2 až 0,5. Pod tyto hodnoty se dostal jedině RAPOS, a to 

v letech 2008 a 2011. V doporučených hodnotách se pohybuje pouze v letech 2009, 2010 

a 2016. Zbytek období hodnoty přesahuje. Odvětví doporučených hodnot nedosahuje 

v celém období, avšak tyto hodnoty celou dobu přesahuje. Vývoj odvětví kopíruje vývoj 

ukazatele u společnosti TM Stav. Avšak na rozdíl od odvětví se v letech 2010 a 2011 

pohybuje v doporučených hodnotách. V celém období je hodnota ukazatele u TM Stav 

vyšší než u RAPOSu. 
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Statistická analýza okamžité likvidity 

Z ukazatelů likvidity jsem si pro statistický rozbor vybrala okamžitou likviditu. V tabulce 

11 jsou výsledky vybraných charakteristik časových řad tohoto ukazatele. 

Tab. 11: Charakteristiky časové řady okamžité likvidity (Vlastní zpracování) 

t x y 1di(y) ki(y) 

2008 1 0,04 - - 

2009 2 0,32 0,28 8 

2010 3 0,24 -0,08 0,75 

2011 4 0,04 -0,20 0,17 

2012 5 0,96 0,92 24 

2013 6 1,36 0,40 1,42 

2014 7 0,81 -0,55 0,60 

2015 8 1,07 0,26 1,32 

2016 9 0,46 -0,61 0,43 

2017 10 0,57 0,11 1,24 

Průměrná hodnota ukazatele byla 0,59. V roce 2012 se hodnota ukazatele zvýšil 24krát 

oproti předešlému roku. Ve zmíněném roce ukazatel vzrostl o 0,92, což je nejvíce ve 

sledovaném období. Největší pokles ukazatele nastal v roce 2016, kdy se snížil o 0,61. 

Průměrně se ukazatel zvýšil o 0,06 a průměrné tempo růstu bylo 1,34. 

Pomocí programu MS Excel jsem zvolila regresní funkci, která nejlépe odpovídá vývoji 

ukazatele okamžité likvidity. Pomocí indexu determinace jsem zvolila za nejvhodnějš í 

polynomickou regresní funkci třetího stupně. Její předpis je 

y = -0,0073x3 + 0,0899x2 – 0,1467x + 0,1303 

I2 = 0,61. 
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Graf 32: Polynomická regresní funkce okamžité likvidity (Vlastní zpracování) 

Z indexu determinace vyplývá, že 61 % ukazatele odpovídá zvolené polynomické 

regresní funkci. Ačkoliv má index relativně vysokou hodnotu, vývoj ukazatele 

neodpovídá předpokládanému vývoji regresní funkce. Na grafu polynomické regresní 

funkce lze vidět, že v roce 2017 zvolená regresní funkce klesá, což je v přímém rozporu 

s vývojem ukazatele, který roste. Z tohoto důvodu nejsem schopná predikovat budoucí 

vývoj ukazatele okamžité likvidity. 

Tab. 12: Regresní funkce okamžité likvidity (Vlastní zpracování) 

t x y ŷ polynom ŷ přímka 

2008 1 0,04 0,07 0,17 

2009 2 0,32 0,14 0,19 

2010 3 0,24 0,30 0,19 

2011 4 0,04 0,51 0,17 

2012 5 0,96 0,73 0,24 

2013 6 1,36 0,91 0,27 

2014 7 0,81 1,00 0,23 

2015 8 1,07 0,97 0,25 

2016 9 0,46 0,77 0,20 

2017 10 0,57 0,35 0,21 

Jako důkaz, že jsem zvolila nejlepší možnou variantu regresní funkce, je na následujíc ím 

grafu regresní přímka. 
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Graf 33: Regresní přímka okamžité likvidity (Vlastní zpracování) 

Regresní přímka má předpis 

y = 0,0764x + 0,1667 

I2 = 0,26. 

Na předcházejícím grafu je vidět, že regresní přímka pozvolna roste. Tento trend 

nevystihuje vývoj ukazatele. To dosvědčuje i hodnota koeficientu determinace, která je 

pouze 0,26. To znamená, že 26 % hodnot ukazatele odpovídá regresní funkci. Z toho 

plyne, že regresní přímka má menší vypovídající hodnotu než regresní polynom třetího 

stupně. 

3.4.6  Altmanův index 

Vývoj Altmanova indexu neboli Z-skóre, které vyjadřuje finanční situaci podniku, je 

znázorněn na grafu 34.  
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Graf 34: Vývoj Altmanova indexu (Vlastní zpracování) 

Hodnota Altmanova indexu společnosti RAPOS v celém období nespadne pod hodnotu 

5, což značí dobrou finanční situaci podniku. Navíc hodnoty tohoto ukazatele ve 

sledovaném období rostou. Jedinými výjimkami jsou roky 2010 a 2014, kdy hodnota 

ukazatele u RAPOSu zaznamenala mírný pokles. Avšak nikdy neklesla na úroveň z roku 

2008, kdy ukazatel dosahoval nejnižší úrovně. Navíc od roku 2009 byl ukazatel u 

RAPOSu vyšší než u konkurenční společnosti TM Stav a oproti odvětví byl vyšší v celém 

období. I když měl RAPOS vyšší hodnoty ukazatele, tak i společnost TM Stav se nachází 

v dobré finanční situaci. Oproti tomu odvětví do roku 2016 nepřesáhlo hranici 2,9 

hodnoty ukazatele. Dá se tedy říci, že odvětví bylo v jistých finančních problémech. Ale 

od roku 2011 postupně hodnota ukazatel rostla až v roce 2016 tuto hranici překonala a 

nadále hodnota ukazatele roste. To znamená, že v posledních dvou letech bylo odvětví 

v dobré finanční situaci, i když nedosahovalo takových výsledků jako analyzo vané 

společnosti. 

Statistická analýza Z-skóre 

Nejprve jsem se zaměřila na vybrané charakteristiky časové řady Altmanova indexu. 

Charakteristiky jsou shrnuty v následující tabulce. 
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Tab. 13: Charakteristiky časové řady Altmanova indexu (Vlastní zpracování) 

t x y 1di(y) ki(y) 

2008 1 5,10 - - 

2009 2 5,96 0,87 1,17 

2010 3 5,55 -0,41 0,93 

2011 4 5,705 0,15 1,03 

2012 5 7,10 1,40 1,24 

2013 6 8,51 1,41 1,20 

2014 7 7,14 -1,37 0,83 

2015 8 10,09 2,95 1,41 

2016 9 10,51 0,43 1,04 

2017 10 10,53 0,02 1,00 

Průměrná hodnota ukazatele je 7,62. Ve sledovaném období se ukazatel průměrně zvýšil 

o 0,6. Průměrné tempo růstu ukazatele bylo 1,08. Největší meziroční nárůst nastal v roce 

2015 o 2,95. Ukazatel se v tomto roce zvýšil 1,41krát oproti roku předešlému. Největší 

pokles ukazatele nastal v roce 2014, kdy klesl o 1,37. V tomto roce byl koeficient růstu 

0,83. 

Dále jsem pomocí MS Excel vybrala regresní funkci, která nejlépe vystihuje vývoj 

analyzovaného ukazatele. Podle hodnot indexu determinace jsem rozhodla, že nejlépe 

vystihuje vývoj ukazatele polynomická regresní funkce třetího stupně. Hodnota indexu je 

0,90. To značí, že 90 % výsledků odpovídá zvolené regresní funkci. 

y = - 0,0108x3 + 0,2168x2 – 0,5834x + 5,7533 

I2 = 0,90 
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Graf 35: Polynomická regresní funkce Altmanova indexu (Vlastní zpracování) 

Z grafu vyplývá, že pokud by vývoj ukazatele pokračoval v nastoleném trendu, tak by 

jeho růst měl zpomalovat. Tomuto nasvědčuje vývoj hodnot ukazatele z posledních dvou 

let, kdy hodnoty stále rostly, ale tempo růstu se zpomalovalo.  

Tab. 14: Regresní funkce Altmanova indexu (Vlastní zpracování) 

t x y ŷ polynom ŷ přímka 

2008 1 5,10 5,38 4,64 

2009 2 5,96 5,37 5,30 

2010 3 5,55 5,66 5,97 

2011 4 5,70 6,20 6,63 

2012 5 7,10 6,91 7,29 

2013 6 8,51 7,72 7,95 

2014 7 7,14 8,59 8,61 

2015 8 10,09 9,43 9,28 

2016 9 10,51 10,19 9,94 

2017 10 10,53 10,80 10,60N 

Na porovnání zvolené regresní funkce jsem si vybrala regresní přímku. 
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Graf 36: Regresní přímka Altmanova indexu (Vlastní zpracování) 

Z hodnoty indexu determinace regresní přímky jsem zjistila, že této přímce odpovídá 87 

% hodnot ukazatele. Je to jen o 3 % méně než u polynomické regresní funkce, avšak 

narozdíl od zmíněného polynomu, regresní přímka nezohledňuje pozvolné snižování 

tempa růstu hodnot ukazatele v posledních letech. 

3.4.7  Index IN 05 

Pomocí indexu IN 05 rozhodujeme o tom, zda korporace tvoří, či netvoří hodnotu. Vývoj 

ukazatele u společností RAPOS a TM Stav a stavebnictví je znázorněn v následujíc í 

tabulce. 

Tab. 15: Vývoj ukazatele indexu IN 05 (Vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS 8,59 43,93 5,60 1,77 13,19 -59,40 1,23 12,13 31,22 30,45 

TM 
Stav 

67,01 7,10 2,59 6,86 2,22 3,67 2,97 3,45 2,47 10,22 

Odvět
ví 

1,14 1,82 1,54 0,74 0,71 0,67 0,69 0,74 0,70 0,73 

Společnost RAPOS do roku 2013 tvoří hodnoty. V roce 2013 hodnoty netvoří, což je 

zřejmé i z toho, že nedosahuje zisku ale ztráty. V roce 2014 prochází tzv. šedou zónou, 

aby od roku 2015 znovu začal tvořit hodnotu. Oproti RAPOSu TM Stav tvoří hodnotu po 

celé období, i když hodnota ukazatele v roce 2009 prudce klesla a od té doby kolísala. 

4

5

6

7

8

9

10

11

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

H
o

d
n

o
ta

Rok

Regresní přímka z-skóre



77 
 
 

Odvětví vytvářelo hodnoty pouze v roce 2009. Od roku 2011 hodnoty nevytváří. To 

znamená, že obě dně společnosti vytvářejí nadprůměrné hodnoty. 

Statistická analýza indexu IN 05 

V následující tabulce jsou znázorněny vybrané charakteristiky časové řady indexu IN 05.  

Tab. 16: Charakteristiky časové řady indexu IN (Vlastní zpracování) 

t x y 1di(y) ki(y) 

2008 1 8,59 - - 

2009 2 43,93 35,33 5,11 

2010 3 5,60 -38,33 0,13 

2011 4 1,77 -3,82 0,32 

2012 5 13,19 11,42 7,44 

2013 6 -59,40 -72,59 -4,50 

2014 7 1,23 60,63 -0,02 

2015 8 12,13 10,90 9,85 

2016 9 31,22 19,09 2,57 

2017 10 30,45 -0,77 0,98 

Z vypočítaných charakteristik lze soudit, že v roce 2013 nastal největší pokles ukazatele. 

Ukazatel klesl o 72,59 a oproti minulému roku se snížil 4,5krát. Největší nárůst ukazatele 

nastal v roce následujícím tedy v roce 2014, kdy vzrostl o 60,63. Nejrychlejší tempo růstu 

měl ukazatel v roce 2015. Ukazatel se oproti roku 2014 zvýšil 9,85krát. Průměrná 

hodnota ukazatele byla 8,87. Průměrně se ukazatel zvýšil o 2,43 a dosahoval průměrného 

tempa růstu 1,15. 

V dalším kroku jsem volila vhodnou regresní funkce. K jejímu výrobu jsem využíva la 

program MS Excel. Pomocí tohoto programu jsem si jednotlivé funkce vykreslila a 

pomocí indexu determinace jsem rozhodovala o vhodnosti jednotlivých funkcí. Jako 

nejvhodnější mi vyšla polynomická regresní funkce třetího stupně. 

y = 0,3409x3 – 3,5697x2 + 3,7358x + 22,633 

I2 = 0,37. 
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Graf 37: Polynomická regresní funkce indexu IN 05 (Vlastní zpracování) 

Dle koeficientu determinace zvolená regresní funkce dopovídá pouze 37 % hodnot 

ukazatele. To je patrné z vývoje ukazatele, který se znázorněn na grafu 37. Na 

zmíněném grafu je vidět, že zvolená regresní funkce nezohledňuje růst ukazatele 

v letech 2009 a 2012 ani nezohledňuje prudký propad v roce 3013. Podle regresního 

polynomu by měla hodnota od roku 2014 růst až do roku 2017 a v růstu nadále 

pokračovat. Avšak v roce 2017 ukazatel lehce klesl, což neodpovídá vývoji regresního 

polynomu. Proto tvrdím, že regresní funkce nemá dostatečnou vypovídající hodnotu a 

díky tomu nemohu vyslovit predikci na vývoj ukazatele v dalších letech. 

Tab. 17: Regresní funkce indexu IN 05 (Vlastní zpracování) 

t x y ŷ polynom ŷ přímka 

2008 1 8,59 7,07 23,14 

2009 2 43,93 7,47 18,55 

2010 3 5,60 7,87 10,92 

2011 4 1,77 8,27 2,28 

2012 5 13,19 8,67 -5,32 

2013 6 -59,40 9,07 -9,83 

2014 7 1,23 9,47 -9,20 

2015 8 12,13 9,87 -1,40 

2016 9 31,22 10,27 15,63 

2017 10 30,45 10,68 43,92 

Pro porovnání vhodnosti zvoleného regresního polynomu jsem se rozhodla rozebrat 

regresní přímku, která je znázorněna na grafu 38. 
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Graf 38: Regresní přímka indexu IN 05 (Vlastní zpracování) 

 

Regresní přímka má předpis 

y = 0,4009x + 6,6663 

I2 = 0,002. 

Z grafu je vidět, že zvolená regresní funkce nezohledňuje vývoj analyzovaného ukazatele. 

Tomu odpovídá i koeficient determinace, který dosahuje hodnoty 0,002. To značí, že 

regresní přímka nezohledňuje ani jedno procento hodnot ukazatele. Z toho plyne, že 

zvolená regresní přímka není vhodná pro predikci vývoje indexu IN 05 společnosti 

RAPOS. 

3.4.8  Ekonomická přidaná hodnota 

Ukazatel ekonomické přidané hodnoty neboli ukazatel EVA vykazoval u společnosti 

RAPOS v prvních dvou letech kladné hodnoty. Od roku 2010 se ukazatel pohyboval 

v záporných číslech. Což znamená, že ekonomický zisk společnosti byl nižší než součet 

nákladů na vlastní a cizí kapitál. Nejhorších výsledků dosahovala společnost v roce 2013. 

I společnost TM Stav vykazovala záporné hodnoty v letech 2010 a 2012 až 2016. V celém 

sledovaném období byly hodnoty ukazatele EVA u TM Stav lepší než u RAPOSu. Jediné 

výjimky nastaly v letech 2012, 2014 a 2016. 
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Graf 39: Vývoj ukazatele EVA (Vlastní zpracování) 

V letech 2008 až 2014 a 2017 lze říci, že vývoj ekonomické přidané hodnoty společnosti 

RAPOS kopíruje vývoj ukazatele v odvětví. V letech 2015 a 2016 hodnota ukazatele u 

RAPOSu klesá, avšak u odvětví roste, ale stále dosahuje záporných hodnot. V roce 2017 

měla jak společnost RAPOS, tak odvětví nejlepší výsledky od roku 2010. 

 

Graf 40: Vývoj ukazatele EVA v odvětví (Vlastní zpracování) 

Statistická analýza ekonomické přidané hodnoty 

Nejdříve jsem se zaměřila na rozebrání vybraných charakteristik ekonomické přidané 

hodnoty společnosti RAPOS. Charakteristiky jsou v následující tabulce. 
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Tab. 18: Charakteristiky časové řady ekonomické přidané hodnoty (Vlastní zpracování) 

t x y 1di(y) ki(y) 

2008 1 2771,80 - - 

2009 2 1991,96 -779,84 0,72 

2010 3 -5181,26 -7173,22 -2,60 

2011 4 -10770,80 -5589,51 2,08 

2012 5 -5185,93 5584,84 0,48 

2013 6 -13913,80 -8727,88 2,68 

2014 7 -2815,77 11098,04 0,20 

2015 8 -4583,53 -1767,76 1,63 

2016 9 -4798,44 -214,91 1,05 

2017 10 -1284,34 3514,10 0,27 

Průměrná hodnota ukazatele je -4377,01 tis. Kč. Nejvyšší meziroční pokles nastal v roce 

2013, kdy hodnota ukazatele klesla o 8727 tis. Kč. Naproti tomu nejvyšší nárůst nastal 

hned v roce následujícím, kdy hodnota ukazatele EVA vzrostla o 11098,04 tis. Kč. V roce 

2013 hodnota ukazatele klesla 2,68krát oproti roku 2012 a v roce 2015 se zvýšila hodnota 

ukazatele 1,63krát. Průměrný pokles ukazatele byl 450,68 tis. Kč. A průměrný koeficient 

růstu byl 0,91. 

V dalším kroku jsem vybírala nejvhodnější regresní funkci. K  tomu jsem využíva la 

program MS Excel, pomocí kterého jsem si jednotlivé funkce vykreslovala. Za 

nejvhodnější regresní funkci jsem zvolila regresní polynom třetího stupně 

y = - 46,248x3 + 1256,4x2 – 9345,4x + 12641 

I2 = 0,63. 
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Graf 41: Regresní polynom ukazatele EVA (Vlastní zpracování) 

Podle hodnoty koeficientu determinace vykresluje zvolená regresní funkce 63 % hodnot 

ukazatele. Z grafu 41 je patrné, že funkce vystihuje hlavně začátek sledovaného období, 

kdy ukazatel do roku 2011 klesal. V následujících letech ukazatel hodně kolísal, což 

regresní funkce nezohledňuje. Ale poslední rok vývoje ukazatele se znovu schází 

s předpokládaným vývojem vyjádřeným regresní funkcí. Díky tomu mohu tvrdit, že 

pokud by se hodnoty ukazatele vyvíjely dle nastoleného trendu, tak by v následujíc ích 

letech měly růst. 

Tab. 19: Regresní funkce ekonomické přidané hodnoty (Vlastní zpracování) 

t x y ŷ polynom ŷ přímka 

2008 1 2771,80 4505,75 -2579,37 

2009 2 1991,96 -1394,18 -2978,84 

2010 3 -5181,26 -5336,30 -3378,31 

2011 4 -10770,80 -7598,07 -3777,78 

2012 5 -5185,93 -8457,00 -4177,25 

2013 6 -13913,80 -8190,57 -4576,72 

2014 7 -2815,77 -7076,26 -4976,19 

2015 8 -4583,53 -5391,58 -5375,66 

2016 9 -4798,44 -3413,99 -5775,13 

2017 10 -1284,34 -1421,00 -6174,60 

Jako důkaz, že polynomická regresní funkce je nejvhodnější, jsem se rozhodla sestrojit 

regresní přímku. Její předpis je 

y = -399,47x – 2179,9 
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I2 = 0,06. 

 

Graf 42: Regresní přímka ekonomické přidané hodnoty (Vlastní zpracování) 

Hodnota koeficientu determinace u regresní přímky má hodnotu 0,06. Což znamená, že 

pouze 6 % hodnot ukazatele odpovídá zvolené regresní přímce. Tomuto tvrzení odpovídá 

graf 42, na kterém je vidět, že přímka nevystihuje vývoj ukazatele a je méně vypovídaj íc í 

než polynomická regresní funkce. 

3.5  Strategická analýza 

V této části své práce se zaměřuji na vypracování strategické analýzy společnosti RAPOS 

spol. s.r.o. Strategickou analýzu zpracuji pomocí SLEPT analýzy, Porterova modelu a 

SWOT analýzy. 

3.5.1  SLEPT analýza 

V této části práce se zaměřím na zpracování SLEPT analýzy, která má analyzovat 

makroprostředí společnosti RAPOS spol. s.r.o. 

3.5.1.1  Sociální faktory 

Důležitým sociálním faktorem ves stavebnictví je demografický vývoj obyvatelstva. Dá 

se předpokládat, že nejvíce stavebních prací, ať už to jsou výstavby nových domů bytů či 

jejich rekonstrukce, si bude objednávat převážně obyvatelstvo v produktivním věku. to 

znamená věková skupina 15 až 64. 
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Graf 43: Demografický vývoj obyvatelstva Zlínského kraje (Vlastní zpracování) 

Z předešlého grafu je patrné, že největší část tvoří právě produktivní část obyvatelstva. 

Avšak v průběhu let se počet obyvatel patřící do této kategorie snižoval, naproti tomu se 

zvyšoval počet obyvatel v poproduktivním věku, u kterých se nepředpokládají tak vysoké 

investice do výstavby. Geografickému vývoji obyvatelstva Zlínského kraje odpovídá jeho 

zvyšující se průměrný věk. 

 

Graf 44: Průměrný věk obyvatelstva Zlínského kraje (vlastní zpracování) 
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3.5.1.2  Legislativní faktory 

Stavební průmysl je upraven velkou škálou zákonů a předpisů. Mezi právní předpisy 

týkající se stavebnictví se řadí: 

• zákon č. 406/2000 Sb. – o hospodaření energií, včetně změn, 

• nařízení vlády 163/2002 SB. technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

včetně změn, 

• zákon o veřejných zakázkách 134/2016 Sb., včetně změn, 

• stavební zákon č. 183/2006 Sb., včetně změn, 

• zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání architektů, inženýrů a techniků, včetně 

změn, 

• atd (36). 

Základní zákony a právní předpisy: 

• Občanský zákoník 89/2012 Sb., 

• Obchodní zákoník 89/2012 Sb., 

• Zákoník práce č. 262/2006 Sb., 

• Zákon o daních, 

• Atd (36). 

Předpisy ES: 

• ISO – certifikace systémů řízení, 

• Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, 

• Atd (36). 

3.5.1.3  Ekonomické faktory 

Jedním ze základních ekonomických faktorů je ukazatel HDP. Na jeho vývoj se můžete 

podívat v následující tabulce. 
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Tab. 20: Vývoj HDP (Vlastní zpracování dle údajů ČSÚ) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

HDP mil. Kč, b. c. 4 024 117 3 930 409 3 962 464 4 033 755 4 059 912 

HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c. 385 833 374 628 376 759 384 289 386 317 

HDP %, r/r, reálně 2,7 -4,8 2,3 1,8 -0,8 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

HDP mil. Kč, b. c. 4 098 128 4 313 789 4 595 783 4 767 990 5 045 188 

HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c. 389 900 409 870 435 911 451 288 476 432 

HDP %, r/r, reálně -0,5 2,7 5,3 2,5 4,3 

Ukazatel HDP může vypovídat o ekonomické stabilitě státu. Z údajů zveřejněných 

Českým statistickým úřadem lze vyčíst, že ve sledovaném období nastal největší propad 

ukazatele v roce 2009. Je to důsledek světové hospodářské krize, která vypukla v září 

2008 v USA a postupně se rozšířila do celého světa. V následujících letech (kromě roku 

2012) ukazatel HDP roste. Avšak začínají se objevovat názory, že se blíží další globální 

hospodářská krize. 

Dalším důležitým ekonomickým ukazatelem je nezaměstnanost. Obecná míra 

nezaměstnanosti je znázorněna na následujícím grafu. 

 

Graf 45: Obecná míra nezaměstnanosti ČR (Vlastní zpracování) 

Obecná míra nezaměstnanosti měla do roku 2010 stoupající tendenci. Podniky neměly 

zakázky, a tak se snažily snižovat náklady. Jedním ze způsobů snižování nákladů je 

propouštění zaměstnanců. To se projevilo na rostoucí nezaměstnanosti. Od roku 2014 se 

ekonomická situace začala stabilizovat a společnosti začaly nabírat nové zaměstnance. 

4,4

6,7
7,3

6,7
7 7

6,1

5

4

2,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Rok

Obecná míra nezaměstnanosti ČR



87 
 
 

Ačkoliv celková zaměstnanost roste, lidí, kteří mají zájem pracovat ve stavebnictví klesá. 

To je znázorněno na grafu 46. 

 

Graf 46: Vývoj zaměstnanosti ve stavebnictví (Vlastní zpracování) 

Dle ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pana Miloslava Mašeka, je důvodem 

nezájmu práce ve stavebnictví odchod vesměs vzdělaných lidí během hospodářské 

stagnace, kdy nebylo dostatek zakázek. V důsledku nedostatku lidí si stavební společnosti 

vybírají zakázky, na které mají kapacity. Z toho důvodu mají někteří investoři problém 

sehnat společnost, která by jejich zakázku přijala (37). 

Společnosti nemají problém sehnat pouze montážníky, ale i projektanty, stavbyvedoucí a 

stavební techniky. Podle pana Mašeka je možnost zmírnit nedostatek zaměstnanců tak, 

že společnosti začnou zaměstnávat dělníky ze zemí východní Evropy a z Balkánu a spolu 

s tím se bude muset ve stavebnictví více využívat industrializace staveb, automatizace a 

robotizace (37). 

Tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zpracoval analýzu 

řemeslných oborů. Analýza se zabývá vývojem počtu absolventů učňovských oborů 

v letech 2015 až 2017 a porovnání oproti roku 2005 (38). 

Tab. 21: Vývoj počtu absolventů oborů stavebnictví, geodézie a kartografie  (Vlastní zpracování) 

  
2005 2015 2016 2017 

Změna 

2005-2017 

Počet 
absolventů 

2527 2002 1745 1543 -38,94 % 
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Z tabulky 21 je patrné, že zájem o učňovské obory související se stavebnictvím, geodézií 

a kartografií během let klesal. V roce 2017 byl o 38,94 % méně absolventů, než tomu 

bylo v roce 2005. V tabulce 22 je vývoj absolventů dle konkrétních řemeslných profesí. 

Tab. 22: Vývoj počtu absolventů jednotlivých stavebních profesí (Vlastní zpracování) 

Stavební profese 2005 2015 2016 2017 
Změna 

2005-2017 

Zedník 705 482 430 361 -48,79 % 

Tesař 231 356 273 219 -5,19 % 

Pokrývač 74 25 24 24 -67,57 % 

Podlahář 31 18 24 15 -51,61 % 

Instalatér 1070 874 814 702 -34,39 % 

Malíř a lakýrník 135 105 102 62 -54,07 % 

Montér suchých staveb 84 77 37 46 -45,24 % 

Z tabulky vyplývá, že zájem o stavební profese v roce 2017 je nižší, než tomu bylo v roce 

2005. Největší pokles nastal u pokrývačů, u kterých se počet absolventů snížil o víc jak 

65 %. Oproti tomu u tesařů nastal pokles absolventů jen o 5 %. 

3.5.1.4  Politické faktory 

Politické faktory jsou přímo ovlivněny politikou státu. Politiku státu tvoří státní instituce, 

mezi které patří Parlament (složený z Poslanecké sněmovny a Senátu) a Úřad vlády ČR. 

Poslední volby do poslanecké sněmovny proběhly ve dnech 20. a 21. října 2017. Vláda, 

skládající se z koalice hnutí ANO a ČSSD, získala důvěru dne 12.7.2018. Premiérem ČR 

se stal Andrej Babiš. 

Česká republika se dne 1.5.2004 stala členským státem Evropské unie. S tímto statusem 

se pojí mnoho omezení v podobě různých nařízení a předpisů. Avšak na druhou stranu 

Evropská unie disponuje velkým dotačními programy, ze kterých ve velkém čerpá i 

Česká republika. V roce 2017 získala Česká republika dotace ve výši 97,9 mld. Kč, což 

je o 55,4 mld. Kč více, než co vložila do evropského rozpočtu (39). 

3.5.1.5  Technologické faktory 

V dnešní době se klade čím dál tím větší význam na rozvoj vědy, výzkumu a lidského 

poznání. Díky tomu dochází k novým objevům a inovacím v oblastech převážně 

informační technologie ale i stavebnictví, zemědělství, průmyslu a v dalších oblastech. 
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Díky vyspělejší technologii a výrobním postupům podniky dosahují vyšší produktivitu 

práce, vyrábějí kvalitnější výrobky, snižují náklady atd. 

Všechny stavební společnosti sledují nové technologie a trendy ve stavebnictví. Avšak 

ne všechny společnosti si mohou dovolit tyto nové postupy a trendy následovat, jelikož 

jejich zavedení bývá z pravidla finančně náročné.  

V dnešní době se snaží stavební společnosti získat navrch nad konkurencí pomocí 

osvědčení a certifikátů, kterých je velké množství. Mezi nejvyužívanější certifikáty patří 

normy ISO. Mezi tyto normy se řadí např. ISO 9001 – systém managementu kvality, ISO 

14001 – systém environmentálního managementu, ISO 45001 – systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atd. 

3.5.2  Porterův model pěti konkurenčních si l 

V této části práce zpracuji Porterův model, který analyzuje konkurenční prostředí 

společnosti RAPOS spol. s.r.o. 

3.5.2.1  Dodavatelé 

Z analytické studie provedené společností CEEC Reaearch vyplývá, že v roce 2019 

budou ceny stavebních materiálů v České republice nadále růst. Nárůst cen stavebních 

materiálů pocítili stavební firmy již v roce 2018, což vyšlo z průzkumu, kterého se 

zúčastnilo více jak sto ředitelů tuzemských stavebních společností (40). 

Na trhu stavebních materiálů je nedostatek některých materiálů mezi ně patří např. cihly 

a zateplovací materiály. Jejich nedostatku využívají výrobci a diktují si svoje podmínky. 

Dodací lhůty u těchto výrobců se pohybují přinejlepším v řádu měsíců, avšak bývají i 

delší než půl roku (40). 

Již ze zmíněného průzkumu tři pětiny dotazovaných ředitelů očekává v roce 2019 nárůst 

o 5 až 10 %. Čtvrtina očekává nárůst nižší než 5 % a 16 % očekává nárůst ceny o víc jak 

10 %. Jen 3 % ředitelů očekává pokles cen stavebních materiálů (40). 

Z výše zmíněného je patrné, že dodavatelé stavebnin mají silnou vyjednávac í pozici. 

3.5.2.2  Odběratelé 

Mezi odběratele společnosti RAPOS spol. s.r.o. patří nejen soukromé osoby, ale i veřejný 

sektor, který je zastoupený obcemi Zlínského kraje. 
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U soukromých osob se většinou jedná o jednorázovou zakázku. To znamená, že po 

sjednání zakázky se zákazníkem, její zhotovení společností a předání zákazníkovi 

neprobíhá další spolupráce, alespoň ne v několika následujících letech, než jsou potřeba 

opravy či rekonstrukce. Tito zákazníci málo kdy porovnávají ceny konkurentů, hlavně 

pokud se jedná o menší zakázky. 

Velká část poptávky je tvořena veřejnými zakázkami, které zadávají obce. Aby 

společnost získala tyto zakázky musí projít sítem výběrového řízení. Těchto výběrových 

řízení se účastní další konkurenční společnosti. Průběh výběrového řízení je zdlouhavý 

proces, během kterého jmenovaná komise hodnotí předložené nabídky. Na základě 

předložené zprávy, kterou vypracovala komise na základě svých hodnocení, rozhoduje 

zadavatel o nejvhodnější nabídce. 

3.5.2.3  Substituty 

Substitutů existuje ve stavebním odvětví velká škála. Dají se rozdělit do tří okruhů od 

nejbližších substitutů přes vzdálenější až po ty nejvzdálenější. 

Do nejbližší skupiny substitutů se řadí střední stavební společnosti, které se zabývají 

oblastmi občanské, bytové a průmyslové výstavby a působí na území Zlínského kraje. 

Jednou z takových společností je výše zmíněná společnost TM Stav. 

Do vzdálenějšího okruhu konkurentů se řadí střední stavební společnosti, které se 

zabývají oblastmi občanské, bytové a průmyslové a působí mimo území Zlínského kraje. 

Dále sem patří drobní živnostníci a velké a nadnárodní společnosti. V neposlední řadě se 

sem řadí i stavební firmy nabízející dřevostavby a modulární bytové buňky. 

Do nejširšího okruhu substitutů se řadí prodejci karavanů a obytných domů, kteří nabízej í 

jednu z alternativ bydlení. Dále je důležité si uvědomit, že ne každý si může dovolit 

vlastní dům či byt, a proto se sem řadí i vlastníci bytů a realitní makléři, kteří nabízej í 

pronájem bytu. 

3.5.2.4  Stávající konkurence 

Dle Českého statistického úřadu v roce 2017 existovalo 38 stavebních společností, které 

zaměstnávaly 50 a více zaměstnanců a mělo sídlo na území Zlínského kraje (41). Mezi 

tyto společnosti se řadí i sledovaná společnost RAPOS.  
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Podle portálu firmy.cz působí na území Zlínského kraje 606 stavebních společností. Toto 

číslo zahrnuje malé, střední i velké společnosti a živnostníky (42). 

Dále dle výše zmíněného portálu působí na území Zlínského kraje 47 prodejců karavanů 

a obytných domů a 312 realitních kanceláří nabízejících byty k pronájmu (42). 

3.5.2.5  Vstup nových konkurentů do odvětví 

V každém odvětví je vstup nové společnosti spojen s vysokým rizikem. Toto riziko je ve 

stavebním průmyslu o to větší, jelikož v něm probíhá velký konkurenční boj o nové 

zakázky. V odvětví již působí velké množství společností různých velikostí, které soupeří 

o své místo. Nový subjekt na trhu se musí vyrovnat s kapitálovou náročností (pořízení 

potřebného vybavení, pořízení prostor pro provoz společnosti atd.), která je se vstupem 

na trh spojená. Také musí zajistit nový personál. Oproti zaběhlým společnostem chybí 

novým konkurentům zkušenosti v odvětví, což může vzbuzovat nedůvěru u 

potencionálních zákazníků, kteří se raději obrátí na některou z tradičních korporací. 

Dá se očekávat, že se na trhu můžou vyskytnout nějací noví konkurenti, ale jejich nárůst 

nebude nijak velký díky mnoha bariérám vstupu. 

3.5.3  SWOT analýza 

V této kapitole zpracuji SWOT analýzu, která řeší slabé a silné stránky společnosti 

RAPOS spol. s.r.o. a její příležitosti a hrozby. SWOT analýza je znázorněná v tabulce 23. 

Tab. 23: SWOT analýza společnosti RAPOS spol. s.r.o. (Vlastní zpracování) 

Silné  stránky Slabé  stránky 

27 let na trhu Vysoká likvidita 

ISO normy 
Doba obratu pohledávek 

je delší než 
doba obratu závazků 

Hospodaření s aktivy Rentabilita 

Výsledky bankrotních modelů 
 

Příležitosti Hrozby 

Rozšíření do nového regionu Stárnutí obyvatelstva 

Veřejné zakázky Vysoká konkurence 

Dotace z EU Velké množství substitutů 
 

Ceny materiálu 
 

Nedostatek nových zaměstnanců 
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3.5.3.1  Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti RAPOS spol. s.r.o. se řadí její tradice. Jelikož figuruje na 

trhu už od roku 1992 může nabídnout velké zkušenosti, které v uplynulých letech 

nasbírala. Navíc zákazníci z tohoto můžou soudit, že jelikož společnosti funguje 

úctyhodných 27 let, tak si vybudovala jistou stabilitu a místo na trhu, takže neočekávají, 

že by měla v blízkých letech zbankrotovat a spíše s ní budou spolupracovat než se 

začínající společností. 

Výše zmíněné očekávání zákazníků o tom, že by společnost v nadcházejících letech 

neměla bankrotovat navíc potvrzují výsledky bankrotních modelů, které v posledních 

letech dosahovaly výborných výsledků. 

Dále mezi silné stránky RAPOSu patří hospodaření s aktivy. Společnost nevlastní žádný 

nadbytečný majetek, který by nevyužíval. Což naznačuje, že má společnost dobře 

rozplánovaný nákup nového majetku. 

Poslední zmíněnou silnou stránkou společnosti je to, že splňují požadavky norem ISO. 

Těmito normami se myslí ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. 

3.5.3.2  Slabé stránky 

Z výše provedené analýzy lze říci, že mezi slabé stránky společnosti se řadí vysoká 

likvidita. Ať už se jedná o běžnou, pohotovou či okamžitou likviditu, tak všechny tři byly 

nad doporučenými hodnotami. To poukazuje na to, že podnik má příliš mnoho 

nevyužitých peněžních prostředků. S tím se váže i výnosnost společnosti, jelikož volný 

kapitál nepřináší společnosti výnosy. Proto se společnost musí snažit o optimální likvid itu 

a s tím spojenou rentabilitu. 

Další slabou stránkou společnosti je, že doba obratu pohledávek, a tedy doba mezi 

vystavením a inkasováním peněz, je vyšší než doba obratu závazků, což je doba mezi 

vznikem závazku a jeho splacením. To může vyústit až do platební neschopnosti, kdy 

společnost nebude mít dostatek peněžních prostředků k zaplacení svým dodavatelům, 

vyplacení mezd svým zaměstnancům, zaplacení splátek úvěrů atd. 

3.5.3.3  Příležitosti 

Jednou z příležitostí, kterou vidím u společnosti RAPOS je rozšíření působnosti do 

dalšího regionu. Jelikož je společnost již zavedená a má jisté renomé, bylo by logickým 
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krokem rozšířit pole působnosti. Navíc odpadají bariéry vstupu, jelikož společnost již má 

svoje dodavatele, se kterými spolupracuje, zkušenosti, potřebné vybavení i zkušené 

zaměstnance. 

Další příležitostí jsou veřejné zakázky. Veřejné zakázky bývají z pravidla většího 

rozsahu, než je tomu u zakázek od soukromých osob. Sledovaná společnost si je 

důležitosti veřejných zakázek vědoma. Jednou z velkých veřejných zakázek, kterou 

společnost získala, byla rekonstrukce holešovského zámku. Za tuto rekonstrukci získal 

RAPOS ocenění Stavba roku Zlínského kraje 2017. 

Velká část veřejných zakázek by nebylo možno uskutečnit, pokud na ně zadavatelé 

nezískali dotace. Často tyto dotace plynou z fondů Evropské unie, a proto jsem je zařadila 

do kategorie příležitostí. 

3.5.3.4  Hrozby 

Mezi hrozby patří stárnutí obyvatelstva a nedostatek nových zaměstnanců. Už v dnešní 

době klesá počet zaměstnanců ve stavebnictví a stavební společnosti trápí nedostatek 

pracovníků a dle analýzy provedené asociací malých a středních podniků a živnostníků 

to nevypadá, že by se to mělo v následujících letech změnit. Ačkoliv má společnost 

RAPOS svou zaměstnaneckou základnu, tak i ta pomalu stárne a jelikož upadá zájem o 

učňovské obory spojené se stavařinou dá se předpokládat, že v budoucnu nastane problém 

s najitím adekvátní náhrady za současné zaměstnance. 

Jak už bylo dříve zmíněno, tak ve stavebnictví probíhá tvrdý konkurenční boj. Existuje 

velké množství konkurenčních společností, které jsou schopny nabízet stejné služby jako 

analyzovaná společnost. Ačkoliv má v dnešní době RAPOS stabilní postavení na trhu, 

musí dále pokračovat v nastolené podnikové filozofii, kdy klade důraz na kvalitu 

produktů, věnuje maximální pozornost každé zakázce a sleduje a využívá moderních a 

ekologických technologií, tak aby si toto postavení udržel. 

Nesmíme zapomenou na ohrožení plynoucí od dodavatelů, kteří mají vysokou 

vyjednávací sílu, které využívají a zvyšují ceny materiálů. V důsledku rostoucích cen 

materiálů se zvyšují ceny bytů a dalších nemovitostí. To by mohlo mít za následek 

omezení poptávky, která je ovlivněna především cenou za bydlení (40). Pokud by cena 

byla moc vysoká, zákazníci by dali přednost levnější variantě. 

 



94 
 
 

4  VLASTNÍ NÁRVHY ŘEŠENÍ 

V kapitole 3 jsem se zaměřila na analyzování společnosti RAPOS spol. s.r.o. Pomocí 

zmíněné kapitoly jsem zjistila slabé stránky analyzované společnosti. V této kapitole se 

na zjištěné slabé stránky zaměřím a navrhnu opatření na jejich zlepšení. 

4.1  Řízení likvidity neboli Cash management 

Z výše provedené analýzy vyšlo, že společnost RAPOS spol. s.r.o. neefektivně řídí svou 

likviditu. Z čehož plyne, že společnost drží větší množství nevyužitých volných zdrojů, 

než je potřeba. 

Výsledky likvidity společnosti lze vysvětlit zvolenou strategií financování. „Vysoká 

likvidita bývá doprovázena vysokým vlastním kapitálem a je spojována s konzervativním 

přístupem“ (43). Což odpovídá společnosti RAPOS, která ke svému financování využívá 

převážně vlastních zdrojů. 

Podle zvolené struktury financování nelze očekávat, že by společnost RAPOS byla 

ochotná investovat své volní zdroje do instrumentů, které se vážou s vysokými zisky, ale 

stejně tak s vysokými riziky. Avšak na peněžním trhu existuje nabídka instrumentů, u 

nichž lze dosáhnout ztráty jen výjimečně a přinášejí vyšší zisky než běžné účty, kterých 

společnost využívá (20). Z tohoto důvodu bych doporučovala, aby společnost začala 

využívat jeden z instrumentů znázorněný v tabulce 24. 

Tab. 24: Parametry krátkodobých investičních instrumentů (Vlastní zpracování dle (20)) 

Instrument Výnos  Riziko Likvidita 

Krátkodobé termínované vklady * ** ***** 

Státní pokladniční poukázky *** * **** 

Státní dluhopisy **** *** **** 

Hypoteční zástavní listy **** ** * 

***** Relativně nejvyšší výnos/likvidita/riziko 

**** Vyšší výnos/likvidita/riziko 

*** Středně vysoká míra výnosu/rizika/likvidity 

** Nižší výnos/likvidita/riziko 

* Relativně nejnižší výnos/likvidita/riziko 
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4.2  Řízení pohledávek 

Další kritickou oblastí společnosti, která vyšla z provedené analýzy je řízení pohledávek. 

V analyzovaném období byla doba obratu pohledávek delší, než tomu bylo u doby obratu 

závazků. Z toho může do budoucna plynout platební neschopnost společnosti. 

Jedním z důvodů, proč má společnost RAPOS spol, s.r.o. tak vysokou dobu obratu 

pohledávek, jsou pohledávky po splatnosti, které jsou znázorněny v následující tabulce. 

Tab. 25: Podíl pohledávek po splatnosti na celkových pohledávkách (Vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Celkové pohledávky 62276 59949 60506 75169 35541 

Pohledávky po splatnosti 

(v tis. Kč) 
4312 2208 9458 39865 9968 

Podíl  6,92 % 3,68 % 15,63 % 53,03 % 28,05 % 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Celkové pohledávky 37653 23546 29677 48779 37533 

Pohledávky po splatnosti 
(v tis. Kč) 

13856 5542,4 4156,8 4572 3429 

Podíl 36,80 % 23,54 % 14,01 % 9,37 % 9,14 % 

Z tabulky 25 je patrné, že podíl pohledávek po splatnosti na celkových pohledávkách se 

pohyboval mezi 6 a 54 %, což je velké rozpětí. Navíc společnost některé z pohledávek po 

splatnosti zhodnotila jako pochybné a byla nucena podle vnitropodnikové směrnice 

vytvořit opravné položky k pohledávkám. Tyto opravné položky se vykazují jako 

náklady, a to ve výši 50 % hodnoty pohledávek po splatnosti 6 až 12 měsíců a ve výši 

100 % hodnoty u pohledávek po splatnosti delší jak 12 měsíců. 

Průměrný podíl pohledávek po splatnosti na celkových pohledávkách je 20 %. 

K tomu, aby se předešlo vzniku pohledávek po splatnosti, potažmo aby se tyto 

pohledávky staly nedobytnými, se využívá řada nástrojů jako faktoring, forfait ing, 

kapitalizace pohledávek či pojištění pohledávek atd. 

Z výše zmíněných nástrojů jsem pro společnost RAPOS zvolila za vhodné využit í 

faktoringu nebo pojištění pohledávek. Tyto dvě možnosti jsou rozebrány níže. 
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4.2.1  Faktoring 

Jak už víme z kapitoly 2.3.2, faktoringem se rozumí odprodej krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztahů. Pokud by se společnost rozhodla faktoringu využít, musela by 

analyzovat rizikovou klientelu a určit objem tržeb, který z tohoto segmentu plyne.  

K výpočtu využiji kalkulačku faktoringu dostupnou na (44). 

Pro kalkulaci bude využito modelových hodnot. 

Do kalkulačky je nutné zadat předpokládaný obrat s vybranými odběrateli (za rok) a 

návratnost faktur (44). Jelikož pohledávky po splatnosti tvoří průměrně 20 % všech 

pohledávek, budu počítat, že předpokládaný obrat bude 20 % z tržeb z hlavní činnost i 

společnosti. Za návratnost dosazuji hodnoty doby obratu pohledávek. 
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Tab. 26: Výpočet nákladů na faktoring (Vlastní zpracování) 

Položky k výpočtu faktoringu 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat faktoringu (v tis. Kč) 73134 65568 45820 62251 43641 

Návratnost faktur (dny) 61 66 95 87 59 

Průměrné otevřené saldo            

(v tis. Kč) 12393 12021 12092 14044 7153 

Faktoringový limit 80 %            

(v tis. Kč) 9915 9617 9674 12036 5723 

Měsíční faktoringový úrok (v 

Kč) 
57838 56100 56432 70211 33385 

Měsíční faktoringový poplatek  

(v Kč)  24 379 21857 15274 20751 14548 

Měsíční finanční nálady 

faktoringu (v Kč) 82217 77957 71706 90962 47933 

Roční finanční náklady 

faktoringu (v tis. Kč) 987 936 861 1092 575 

Položky k výpočtu faktoringu 2013 2014 2015 2016 2017 

Obrat faktoringu (v tis. Kč) 43173 40663 43663 42525 41470 

Návratnost faktur (dny) 63 41 49 83 65 

Průměrné otevřené saldo            

(v tis. Kč) 7556 4657 5994 9805 7488 

Faktoringový limit 80 %            

(v tis. Kč) 6045 3726 4756 7844 5991 

Měsíční faktoringový úrok (v 

Kč) 
35263 21736 27744 45757 34948 

Měsíční faktoringový poplatek  

(v Kč)  14392 13628 14555 14175 13824 

Měsíční finanční nálady 
faktoringu (v Kč) 49655 35364 42299 59932 48772 

Roční finanční náklady 

faktoringu (v tis. Kč) 596 424 508 719 585 

Roční náklady na faktoring by se pohybovaly mezi 424 až 1092 tis. Kč ve sledovaném 

období. Výhodou nákladů spojených s faktoringem je, že na rozdíl od nákladů spojenými 

s pohledávkami po splatnosti s nimi společnost počítá a zahrne je do svého plánování.  

4.2.2  Pojištění pohledávek 

V kapitole 2.3.1 jsou teoretické poznatky k pojištění pohledávek. Na základě 

vyjmenovaných předností využití makléře zmíněné v této kapitole a kvůli tomu, že ve 

společnosti nepracuje nikdo, kdo by měl s pojištěním pohledávek zkušenosti, doporučuji 

společnosti RAPOS zvolit si prostředníka (makléře) k jednání s pojišťovnou. 
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Pokud by se společnost rozhodla využít možnosti pojištění pohledávek, pak by bylo nutné 

analyzovat rizikovou klientelu a určit objem tržeb, který plyne z tohoto segmentu.  

Pro kalkulaci pojistného bude využito modelových hodnot. 

Průměrný podíl pohledávek po splatnosti je 20 %. Proto jsem zvolila, že pojistný obrat 

bude odpovídat 20 % z tržeb z hlavní činnosti sledované společnosti. V kapitole 2.3.1.1 

je zmíněno, že se pojistná sazba pohybuje mezi 0,1 a 0,5 % u společností s pojistným 

obratem 20 až 500 mil. Kč. Jelikož průměrný pojistný obrat společnosti činil 50 mil. Kč, 

pohybovala by se pojistná sazba u horní hranice. Pro modelový příklad jsem zvolila 

nejvyšší pojistnou sazbu 0,5 %. Minimální pojistné je stanoveno na 70% podíl 

z pojistného základu, avšak tato hodnota nesmí být nižší než 150 tis. Kč, jak je uvedeno 

v kapitole 2.3.1.1  

Tab. 27: Výpočet pojistného (Vlastní zpracování) 

Položky k výpočtu pojistného 2008 2009 2010 2011 2012 

Tržby (v tis. Kč) 365671 327841 229102 311254 218207 

Pojistný obrat (v tis. Kč) 73134 65568 45820 62251 43641 

Zvolená pojistná sazba 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Přepočet na pojistný základ   

(v tis. Kč) 
366 328 229 311 218 

Minimální pojistné (v tis. Kč) 256 229 160 218 153 

Položky k výpočtu pojistného 2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby (v tis. Kč) 215867 204417 218315 212623 207350 

Pojistný obrat (v tis. Kč) 43173 40883 43663 42525 41470 

Zvolená pojistná sazba 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Přepočet na pojistný základ   

(v tis. Kč) 
216 204 218 213 207 

Minimální pojistné (v tis. Kč) 151 150 153 150 150 

Pojistné by se ve sledovaném období pohybovalo mezi 150 až 260 tis. Kč za rok. 

Výhodou těchto nákladů je to, že by společnost s nimi počítala dopředu, na rozdíl od 

vzniklých pohledávek po splatnosti. 

4.2.3  Očekávání společnosti  

Ať už si společnosti RAPOS spol. s.r.o. zvolí možnost faktoringu anebo pojištění 

pohledávek, považovala by za úspěch, pokud by se hodnota pohledávek po splatnosti 

snížila alespoň o 25 %. Hodnoty, se kterými by byla společnost spokojená, jsou 

znázorněny v tabulce 28. 
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Tab. 28: Očekávaný podíl pohledávek po splatnosti na celkové pohledávky po využití bankovního 

instrumentu (Vlastní zpracování) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Celkové pohledávky 62276 59949 60506 75169 35541 

Pohledávky po splatnosti 

(v tis. Kč) 3234 1656 7094 29899 7476 

Podíl (v %) 5,19 % 2,76 % 11,72 % 39,78 % 21,03 % 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Celkové pohledávky 37653 23546 29677 48779 37533 

Pohledávky po splatnosti 

(v tis. Kč) 10392 4157 3118 3429 2572 

Podíl (v %) 27,60 % 17,65 % 10,51 % 7,03 % 6,85 % 

Průměrný podíl pohledávek po splatnosti by se zavedením bankovního instrumentu snížil 

z původních 20 % na 15 %. 
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsme se zaměřila na hodnocení výkonnosti stavební společnosti 

RAPOS spol. s.r.o. a na vybrané ukazatele jsem aplikovala statistické metody a 

predikovala jejich vývoj. 

Tato práce byla rozdělena do tří částí. První částí byla část teoretická, na kterou 

navazovala část analytická a závěrečnou částí byla část návrhová. 

V první části jsem vypracovala literární rešerši, která byla rozdělena do pěti bodů. 

V prvním bodě jsem rozebrala, co je to výkonnost, proč ji měřit a vybrané ukazatele, 

kterými se výkonnost měří. V druhém bodě jsem se zaměřila na cash management. Ve 

třetím bodě jsem rozebrala možné bankovní instrumenty, které slouží k snižování vzniku 

nedobytných pohledávek. V následujícím bodě jsem se věnovala strategické analýze a 

podrobně jsem rozebrala analýzy, které jsem do ní zahrnula. V závěrečném bodě 

teoretické části své práce jsem se věnovala vybraným statistickým metodám. 

Na začátku praktické části jsem shrnula postavení stavebnictví v ekonomice. Na to jsem 

navázala představením analyzované společnosti RAPOS spol. s.r.o. a jejího konkurenta 

TM Stav spol. s.r.o. Po představení společností již následovala samotná analýza. V první 

části analýzy jsem zpracovala ukazatele pro společnost RAPOS a porovnala je 

s konkurenční společností a odvětvím a na vybrané ukazatele provedla statistickou 

analýzu. Po analýze ukazatelů výkonnosti jsem zpracovala strategickou analýzu, ve které 

jsem analyzovala makroprostředí společnosti, hodnotila atraktivitu trhu pomocí Porterova 

modelu a prostřednictví SWOT analýzy shrnula silné a slabé stránky společnosti RAPOS 

a její příležitosti a hrozby. 

Pomocí analytické části jsem zjistila, že společnost RAPOS má problémy s řízením své 

likvidity, kdy má v držení nadbytečné peněžní prostředky, a řízením pohledávek, kdy 

společnost má dobu obratu pohledávek delší než dobu obratu závazků. 

Na tyto slabé stránky jsem v návrhové části vypracovala opatření, které by měly zajist it 

zlepšení situace. Tyto návrhy zahrnují možnost investování volných zdrojů do peněžních 

instrumentů a zajištění včasného inkasování pohledávek pomocí faktoringu a pojištění 

pohledávek. 
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Příloha 1: Zkrácená část strany aktiv společnosti RAPOS spol. s.r.o. (Vlastní zpracování dle (45)) 

V TIS. KČ 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 103506 97892 100495 110392 86952 

OBĚŽNÁ AKTIVA 87128 81197 89211 102088 80244 

ZÁSOBY 22911 11253 22871 25255 22212 

DL. POHLEDÁVKY 700 700 700 700 700 

KR. POHLEDÁVKY 61576 59249 59806 74469 34841 

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 1941 9995 5834 1664 22491 

KR. FINANČNÍ MAJETEK 1941 9995 5834 1664 22491 

V TIS. KČ 2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA CELKEM 78019 97172 80083 79712 80096 

OBĚŽNÁ AKTIVA 71530 86744 65014 60097 60397 

ZÁSOBY 9793 35809 19239 4152 10300 

DL. POHLEDÁVKY 700 700 700 0 0 

KR. POHLEDÁVKY 36953 22846 28977 48779 37533 

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 24084 26389 16097 7166 12564 

KR. FINANČNÍ MAJETEK 24084 27389 16098 0 0 

 

Příloha 2: Zkrácená část strany pasiv společnosti RAPOS spol. s.r.o. (Vlastní zpracování dle (45)) 

V TIS. KČ 2008 2009 2010 2011 2012 

VLASTNÍ KAPITÁL 56911 66973 70187 65019 63176 

CIZÍ ZDROJE 46595 30919 24819 44459 23472 

DL. ZÁVAZKY 0 0 0 0 0 

DL. ZÁVAZKY K ÚVĚR. 
INSTITUCÍM 

0 0 0 0 0 

KR. ZÁVAZKY 46595 30919 18113 42537 23472 

KR. ZÁVAZKY K ÚVĚR. 
INSTITUCÍM 

0 0 6706 1922 0 

V TIS. KČ 2013 2014 2015 2016 2017 

VLASTNÍ KAPITÁL 59883 63272 63672 62876 57408 

CIZÍ ZDROJE 17687 32551 15521 16454 21999 

DL. ZÁVAZKY 2 0 453 963 613 

DL. ZÁVAZKY K ÚVĚR. 

INSTITUCÍM 
0 0 0 963 613 

KR. ZÁVAZKY 17685 32540 15060 15485 21995 

KR. ZÁVAZKY K ÚVĚR. 

INSTITUCÍM 
0 0 0 0 0 

 

 

 



ii 
 
 

Příloha 3: Zkrácený výkaz zisku a ztráty společnosti RAPOS spol. s.r.o. (Vlastní zpracování dle  (45)) 

V TIS. KČ  2008 2009 2010 2011 2012 

TRŽBY ZA PRODEJ 

VÝROBKŮ A SLUŽEB  
365639 327801 229059 311220 218161 

TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ 32 40 43 34 46 

VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 304319 237338 182681 258999 169079 

NÁKLADY VYNALOŽENÉ 

NA PRODANÉ ZBOŽÍ 
38 32 39 38 38 

OSOBNÍ NÁKLADY 59820 60456 48325 48139 41013 

MZDOVÉ NÁKLADY 44095 45065 35849 35539 30305 

NÁKLADOVÉ ÚROKY 75 13 56 213 7 

VH PŘED ZDANĚNÍM  12324 13087 4610 1883 1576 

VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 9731 10089 3344 1134 999 

V TIS. KČ  2013 2014 2015 2016 2017 

TRŽBY ZA PRODEJ 
VÝROBKŮ A SLUŽEB  

215833 204370 218284 212595 207324 

TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ 34 47 31 28 26 

VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 169925 193997 166884 157987 174285 

NÁKLADY VYNALOŽENÉ 

NA PRODANÉ ZBOŽÍ 
34 38 37 32 26 

OSOBNÍ NÁKLADY 35854 32296 34784 35368 35036 

MZDOVÉ NÁKLADY 26514 23820 25666 26109 25885 

NÁKLADOVÉ ÚROKY 2 0 5 1 6 

VH PŘED ZDANĚNÍM -3578 3373 691 394 3939 

VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ -3578 2923 593 327 3555 

 

Příloha 4: Zkrácená část strany aktiv společnosti TM Stav spol. s.r.o. (Vlastní zpracování dle (45)) 

V TIS. KČ 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 63272 84889 126193 132007 129173 

OBĚŽNÁ AKTIVA 53451 71466 112692 117237 102413 

ZÁSOBY 14834 17449 14248 19623 20034 

DL. POHLEDÁVKY 0 0 0 0 0 

KR. POHLEDÁVKY 28458 38033 89481 75503 74610 

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 10159 15984 8963 22111 7769 

KR. FINANČNÍ MAJETEK 10159 15984 8963 22111 7769 

V TIS. KČ 2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA CELKEM 152817 149579 121780 129651 170538 

OBĚŽNÁ AKTIVA 126221 120584 90633 99543 120746 

ZÁSOBY 10056 22562 21128 9902 7025 

DL. POHLEDÁVKY 0 0 0 0 0 

KR. POHLEDÁVKY 105706 94626 55381 80310 103802 

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 10459 3396 14124 9331 9919 
KR. FINANČNÍ MAJETEK 10459 3396 14124 0 0 
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Příloha 5: Zkrácená část strany pasiv společnosti TM Stav spol. s.r.o. (Vlastní zpracování dle (45)) 

V TIS. KČ 2008 2009 2010 2011 2012 

VLASTNÍ KAPITÁL 45638 54966 57839 70458 70136 

CIZÍ ZDROJE 17210 29561 67887 59550 58210 

DL. ZÁVAZKY 0 0 151 143 202 

DL. ZÁVAZKY K ÚVĚR. 

INSTITUCÍM 0 0 0 0 0 

KR. ZÁVAZKY 17210 24561 37736 53358 52706 

KR. ZÁVAZKY K ÚVĚR. 

INSTITUCÍM 
0 5000 30000 5000 389 

V TIS. KČ 2013 2014 2015 2016 2017 

VLASTNÍ KAPITÁL 68578 69989 72919 72300 89054 

CIZÍ ZDROJE 79932 77971 47810 54902 78628 

DL. ZÁVAZKY 337 536 851 3080 7026 

DL. ZÁVAZKY K ÚVĚR. 

INSTITUCÍM 
276 845 4073 1944 5651 

KR. ZÁVAZKY 78930 75293 42886 51822 71602 

KR. ZÁVAZKY K ÚVĚR. 

INSTITUCÍM 
5302 0 1297 0 0 

 

Příloha 6: Zkrácený výkaz zisku a ztráty společnosti TM Stav spol. s.r.o. (Vlastní zpracování dle (45)) 

V TIS. KČ  2008 2009 2010 2011 2012 

TRŽBY ZA PRODEJ 
VÝROBKŮ A SLUŽEB  

184446 187921 238414 303205 359304 

TŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ 0 0 4817 6746 26045 

VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 160822 162159 204342 262725 336029 

OSOBNÍ NÁKLADY 9716 11809 16015 20380 23630 

MZDOVÉ NÁKLADY 6926 8571 11547 14859 17253 

NÁKLADOVÉ ÚROKY 11 104 365 167 277 

VH PŘED ZNANĚNÍM  13711 17977 11733 21832 5994 

VH ZAÚČETNÍ OBDOBÍ 11328 13752 9450 17618 4631 

V TIS. KČ  2013 2014 2015 2016 2017 

TRŽBY ZA PRODEJ 

VÝROBKŮ A SLUŽEB  
370313 387835 366494 363237 471871 

TŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ 39089 44248 34005 32283 34565 

VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 319937 362508 316503 329607 422328 

OSOBNÍ NÁKLADY 22589 31124 35299 41506 46830 

MZDOVÉ NÁKLADY 16465 22854 25898 30502 34293 

NÁKLADOVÉ ÚROKY 187 99 131 104 119 

VH PŘED ZNANĚNÍM  10587 3835 4730 2276 23853 

VH ZAÚČETNÍ OBDOBÍ 8442 3058 3835 1780 19154 



iv 
 
 

 

Příloha 7: Zkrácená část aktiv odvětví (Vlastní zpracování dle (46)) 

V MIL. KČ 2008 2009 2010 2011 2012 

AKTIVA CELKEM 191768 171602 227295 210523 203415 

OBĚŽNÁ AKTIVA 131192 125470 156907 145915 138190 

ZÁSOBY 16700 11374 20542 16549 17425 

POHLEDÁVKY 91368 83733 99870 92777 91895 

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY           

KR. FINANČNÍ 

MAJETEK 
23124 30364 36496 36589 28870 

V TIS. KČ 2013 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA CELKEM 201273 214933 223554 182520 189456 

OBĚŽNÁ AKTIVA 139870 141600 145498 122148 124497 

ZÁSOBY 15738 15033 14527 17169 19294 

POHLEDÁVKY 9401 91413 88882 68601 66314 

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY       31789 31938 

KR. FINANČNÍ 

MAJETEK 
30119 35154 42090 4589 6951 

 

Příloha 8: Zkrácená část strany pasiv odvětví (Vlastní zpracování dle (46)). 

V MIL. KČ 2008 2009 2010 2011 2012 

VLASTNÍ KAPITÁL 67630 62998 84811 83856 96909 

CIZÍ ZDROJE 122325 106269 138441 120448 116506 

DL. ZÁVAZKY 9971 11843 18072 19154 19957 

DL. ZÁVAZKY 

K ÚVĚR. INSTITUCÍM 
4861 5664 16016 13467 8409 

KR. ZÁVAZKY 89287 72662 84697 75681 68093 

KR. ZÁVAZKY 

K ÚVĚR. INSTITUCÍM 
8138 5215 6377 6667 6661 

V TIS. KČ 2013 2014 2015 2016 2017 

VLASTNÍ KAPITÁL 78866 90270 89697 81831 86186 

CIZÍ ZDROJE 118619 124663 130505 97239 100587 

DL. ZÁVAZKY 19357 22257 24 710 20922 26484 

DL. ZÁVAZKY K ÚVĚR 

INSTITUCÍM 
5844 6607 7403 2838 3884 

KR. ZÁVAZKY 76462 76925 79539 61463 60998 
KR. ZÁVAZKY 

K ÚVĚR. INSTITUCÍM 
6553 5873 3385 3669 4204 
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Příloha 9: Zkrácený výkaz zisku a ztráty odvětví (Vlastní zpracování dle (46)) 

V MIL. KČ  2008 2009 2010 2011 2012 

TRŽBY ZA PRODEJ 

VÝROBKŮ A SLUŽEB 
232957 221782 212598 191384 178274 

TRŽBY ZA PRODEJ 
ZBOŽÍ 

2233 1422 2122 1985 2791 

VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 198343 177508 170594 157963 146514 

OSOBNÍ NÁKLADY 23201 23379 24774 23384 23684 

MZDOVÉ NÁKLADY 16962 16727 18134 17276 17319 

VH PŘED ZDANĚNÍM 11255 15531 13352 9935 7067 

VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 8495 12217 10043 7713 5374 

V TIS. KČ  2013 2014 2015 2016 2017 

TRŽBY ZA PRODEJ 

VÝROBKŮ A SLUŽEB  
166112 192027 204403 154418 158600 

TRŽBY ZA PRODEJ 

ZBOŽÍ 
3648 3382 2246 1396 1282 

VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 139407 160556 170321 130939 131343 

OSOBNÍ NÁKLADY 21536 21835 22855 21616 22320 

MZDOVÉ NÁKLADY 15255 15483 16193 15594 15910 

VH PŘED ZDANĚNÍM 7078 7035 10084 8356 10229 

VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 5260 5265 7798 6152 7868 

 

Příloha 10: Ukazatel čistého zisku (Vlastní zpracování) 

V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 9731 10089 3344 1134 999 

TM Stav 11328 13752 9450 17618 4631 

V tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS -3578 2923 593 327 3555 

TM Stav 8442 3058 3835 1780 19154 

 

Příloha 11: Ukazatel EBIT (Vlastní zpracování) 

V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 12935 13657 5663 2909 2062 

TM Stav 17746 14020 12488 22013 6436 

V tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS -3038 3960 1304 741 4345 

TM Stav 11363 4574 6652 3246 25503 

 

 

 



vi 
 
 

Příloha 12: Ukazatel provozního cash flow (Vlastní zpracování) 

V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS -10897 12173 -5806 2257 24640 

TM Stav 9434 15150 2919 22814 6050 

V tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS 2158 7722 -5670 -7344 16794 

TM Stav 17699 1174 17924 5411 26094 

 

Příloha 13: Ukazatel celkového cash flow (Vlastní zpracování) 

V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS -21025 8054 -4161 -4170 20827 

TM Stav 5825 2394 13148 -7021 -14342 

V tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS 1593 3305 -11291 -8932 5398 

TM Stav 2690 -7063 10728 -4794 588 

 

Příloha 14: Ukazatel rentability vlastního kapitálu (Vlastní zpracování) 

V % 2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 17,10 15,06 4,76 1,74 1,58 

TM Stav 24,82 25,02 16,34 25,00 6,60 

Odvětví 12,56 19,39 11,84 9,20 5,55 

V % 2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS -5,97 4,62 0,93 0,52 6,19 

TM Stav 12,31 4,37 5,26 2,00 26,49 

Odvětví 6,67 5,83 8,69 7,52 9,13 

 

Příloha 15: Ukazatel rentability investovaného kapitálu (Vlastní zpracování) 

V % 2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 12,50 13,95 5,96 2,66 2,38 

TM Stav 28,24 16,59 10,64 15,91 5,01 

Odvětví 5,00 9,20 6,21 4,55 3,19 

V % 2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS -3,92 4,14 1,65 0,93 5,47 

TM Stav 7,65 3,09 5,51 2,25 16,90 

Odvětví 3,09 3,07 4,11 2,55 3,22 
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Příloha 16: Ukazatel obratu aktiv (Vlastní zpracování) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 3,53 3,35 2,28 2,82 2,51 

TM Stav 2,92 2,21 1,93 2,35 2,98 

Odvětví 1,23 1,30 0,94 0,89 0,89 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS 2,77 2,10 2,73 2,67 2,59 

TM Stav 2,68 2,89 3,29 3,05 2,97 

Odvětví 0,84 0,91 0,92 0,85 0,84 

 

Příloha 17: Ukazatel doby obratu pohledávek (Vlastní zpracování) 

Ve dnech 2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 61 66 95 87 59 

TM Stav 56 73 132 88 70 

Odvětví 140 135 167 173 183 

Ve dnech 2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS 63 41 49 83 65 

TM Stav 93 79 50 73 74 

Odvětví 199 168 155 159 149 

 

Příloha 18: Ukazatel doby obratu závazků (Vlastní zpracování) 

Ve dnech 2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 46 34 39 51 39 

TM Stav 34 47 56 62 49 

Odvětví 137 117 142 141 135 

Ve dnech 2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS 29 57 25 26 38 

TM Stav 69 63 39 47 51 

Odvětví 162 142 139 142 137 
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Příloha 19: Ukazatel celkové zadluženosti (Vlastní zpracování) 

V % 2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 45,02 31,58 24,70 40,27 26,99 

TM Stav 27,20 34,82 47,19 51,43 45,06 

Odvětví 63,79 61,93 60,91 59,65 57,28 

V % 2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS 22,67 33,50 19,38 20,64 27,47 

TM Stav 52,31 52,13 39,26 42,35 46,11 

Odvětví 58,93 58,00 58,38 53,28 53,09 

 

Příloha 20: Ukazatel koeficientu samofinancování (Vlastní zpracování) 

V % 2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 54,98 68,42 69,84 58,90 72,66 

TM Stav 72,13 64,75 45,83 53,37 54,30 

Odvětví 35,27 36,71 37,31 38,56 47,64 

V % 2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS 76,75 65,11 79,51 78,88 71,67 

TM Stav 44,88 46,79 59,88 68,69 42,40 

Odvětví 39,18 2,00 40,12 44,83 45,49 

 

Příloha 21: Ukazatel běžné likvidity (Vlastní zpracování) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 1,87 2,63 3,59 2,30 3,42 

TM Stav 3,11 2,41 1,66 2,01 1,93 

Odvětví 1,35 1,61 1,72 1,22 1,85 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS 4,04 2,67 4,32 3,88 2,75 

TM Stav 1,50 1,60 2,05 1,92 1,69 

Odvětví 1,68 1,71 1,75 1,99 2,04 
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Příloha 22: Ukazatele pohotové likvidity (Vlastní zpracování) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 1,38 2,26 2,67 1,73 2,47 

TM Stav 2,24 1,83 1,45 1,67 1,55 

Odvětví 1,18 1,47 1,50 1,57 1,62 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS 3,49 1,57 3,04 3,61 2,28 

TM Stav 1,38 1,30 1,57 1,73 1,59 

Odvětví 1,50 1,53 1,58 1,71 1,72 

 

Příloha 23: Ukazatel okamžité likvidity (Vlastní zpracování) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 0,04 0,32 0,24 0,04 0,96 

TM Stav 0,59 0,54 0,13 0,38 0,15 

Odvětví 0,24 0,39 0,40 0,44 0,39 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS 1,36 0,81 1,07 0,46 0,57 

TM Stav 0,12 0,05 0,32 0,18 0,14 

Odvětví 0,36 0,42 0,51 0,59 0,64 

 

Příloha 24: Ukazatel Altmanův index (Vlastní zpracování) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 5,10 5,96 5,55 5,70 7,10 

TM Stav 5,72 4,59 3,70 4,72 5,46 

Odvětví 1,86 2,26 1,92 2,00 2,27 

 2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS 8,51 7,14 10,09 10,52 10,53 

TM Stav 5,10 5,62 7,35 7,32 6,84 

Odvětví 2,31 2,49 2,66 3,08 3,24 

 

Příloha 25: Ukazatel ekonomické přidané hodnoty (Vlastní zpracování) 

V tis. Kč  2008 2009 2010 2011 2012 

RAPOS 2771,8 1991,96 -5181,26 -10770,8 -5185,93 

TM Stav 5782,98 3007,74 -424,23 9407,11 -7509,54 

Odvětví 2724 2599 -1528 -4107 -4002 

V tis. Kč  2013 2014 2015 2016 2017 

RAPOS -13913,8 -2815,77 -4583,53 -4798,44 -1284,34 

TM Stav -87,99 -6190,94 -2423,68 -4957,96 10410,01 

Odvětví -6276 -4389 -2140 -907 -88 


