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1 Úvod 

Diplomová práce nese název „stanovení hospodářského vývoje stavebního 

podniku“. Jeden z hlavních důvodů zpracování právě tohoto tématu je fakt, že po 

absolvování studia bych měl osobně nastoupit právě do této společnosti, a proto 

by bylo vhodné znát, v jaké situaci se společnost nachází a kde případně podnik-

nout nějaké změny a na jaké skutečnosti si dát pozor. 

Práce se zabývá podrobným zhodnocení společnosti pomocí finanční ana-

lýzy z veřejně dostupných účetních výkazů. V první části se diplomová práce vě-

nuje teoretické části, kde postupně jsou představovány pojmy jako stavební 

podnik, účetní výkazy a jednotlivé části finanční analýzy, které byly zpracovány 

v této práci. 

V druhé části se diplomová práce zabývá finanční analýzou konkrétního sta-

vebního podniku. Nejprve bude podnik ASANO spol. s.r.o. v krátkosti představen 

a poté se podrobí tento podnik finanční analýze. Postupně budou zanalyzovány 

jednotlivé dostupné účetní výkazy na rozložení finančních prostředků a jejich pro-

centuální změny za sledované období. Následovně budou zpracovány jednotlivé 

ukazatele pro likviditu, aktivitu, rentabilitu a zadluženost. V neposlední řadě bu-

dou zpracovány souhrnné ukazatele bonity a finančního zdraví podniku. 

V závěru praktické části dojde k celkovému zhodnocení situace v podniku a 

následovnému doporučení do budoucna. 
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2 Stavební podnik 

Stavební podnik je právně, majetkově a ekonomicky samostatná organizace, 

která pod vedením podnikatele shromažďuje lidi a potřebné hospodářské pro-

středky za účelem provádění stavebních zakázek, dosahování zisku a uspoko-

jení poptávky stavebního trhu.  

2.1 Vlastnosti stavebního podniku 

Základní cíl stavebního podniku je realizace stavebních zakázek za účelem 

dosažení zisku a uspokojení poptávky na trhu. Od tohoto cíle se odvíjejí jeho 

vlastnosti a specifikace. Stavební výroba je materiálově a časově velmi náročná, 

proto je třeba zajistit dostatečný provozní kapitál podniku a zároveň co nejefek-

tivněji využívat své časové kapacity.           [1] 

 

Mezi základní vlastnosti stavebního podniku patří: 

• Produkce na základně konkrétní individuální objednávky (znaky zakáz-

kové výroby) 

• Časově náročná produkce (nutnost plánování) 

• Finanční náročnost výroby 

• Výrobní kapacita nižší než technická kapacita 

• Výroba se přesouvá, produkty nikoliv 

Vyšší nároky organizace a definování (mnoho zúčastněných subjektů) [1] 

2.2 Rozdělení podle účetních jednotek  

Mezi jedno z možných rozdělení je podle výsledku hospodaření společnosti 

a přiřadí mu jedno z velikostí podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., na zá-

kladě tohoto rozdělení pak plynou povinnosti pro podnik. 

Podle velikosti můžeme podniky rozdělit na účetní jednotky: 
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• Mikro 

o Aktivita představují hodnotu 9 000 000 Kč. 

o Úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč. 

o Průměrný počet zaměstnanců v účetním období 10. 

• Malý 

o Aktiva v hodnotě 100 000 000 Kč. 

o Úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč. 

o Průměrný počet zaměstnanců v účetním období 50. 

• Střední 

o Aktiva v hodnotě 500 000 000 Kč. 

o Úhrn čistého obratu 1 mld. Kč. 

o Průměrný počet zaměstnanců v účetním období 250. 

• Velký 

o Za velký podnik považujeme takový, který překročí alespoň dvě 

charakteristické hodnoty středního podniku. 

2.3 Vývoj stavebních podniků v ČR 

Stavební produkce všeobecně už od roku 2014 má rostoucí tendenci, i když 

s proměnlivými procenty. Dle MPO můžeme nadále očekávat pozitivní vývoj i 

nadále. Největší vliv na to, jak moc velký tento vývoj můžeme očekávat, závisí 
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především na investicích státu, dotacích a rychlosti vyřizování stavebních povo-

lení.                 [16]

 

Dle ČSŮ ve spolupráci s MPO se daří mírně více pozemnímu stavitelství 

oproti inženýrskému stavebnictví, ale tento rozdíl není tak markantní oproti minu-

lým letům. Rozdíl mezi těmito segmenty se prakticky srovnal. Inženýrské staveb-

nictví je totiž závislé na financování z veřejných zdrojů, a proto jeho vývoj je 

závislý na míře investování do výstavby ve veřejném sektoru.    [16] 

Obrázek 1: Vývoj stavební produkce (meziroční změna v %), zdroj: [16] 
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Od roku 2013 se počet jednotek zabývající se stavebnictvím stále zvyšuje. 

Největší zastoupení tvoří malé podniky (max. počet zaměstnanců 9), které podle 

MPO představují 97 % celkových jednotek. Právě tato skupina se nejvíce podílí 

na přírůstu jednotek. Ostatní kategorie jednotek zůstaly bez velkých změn. [16] 

 

Obrázek 2: Vývoj stavební produkce (meziroční změna v %), zdroj: [16] 

Obrázek 3: Počet jednotek podniků, zdroj: [16] 
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3 Účetní výkazy 

Jedná se dokumenty obsahující informace o finanční situaci podniku. Výkazy 

se obecně rozdělují do dvou skupin, a to na finanční účetní výkazy sloužící k zob-

razení finanční struktury, peněžních toků a výsledku hospodaření podniku dle 

standardů IFRS. Tyto výkazy zajištují informace pro externí uživatele. Další sku-

pinou jsou vnitropodnikové účetní výkazy sloužící k vnitřním potřebám podniku a 

jsou tvořeny dle pravidel podle potřeb uživatele. Informace z těchto výkazů bývají 

důvěrné, protože zobrazují přesnější finanční situaci celého podniku. 

Ministerstvo financí ukládá za povinnost vést finanční účetní výkazy, v pře-

depsané formě a každoročně na konci svého účetní období tyto dokumenty zve-

řejnit v tzv. účetní uzávěrce. Mezi povinné výkazy dle české účetní legislativy 

patří rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní uzávěrce a přehled o peněž-

ních tocích neboli cash flow (navíc přehled o změnách vlastního kapitálu), je 

pouze povinný pro určité účetní jednotky, a to pro jednotky, které mají zákonnou 

povinnost auditu. Výkaz cash flow může poskytovat cenné informace pro finanční 

řízení firmy, a proto se jeho vypracování doporučuje i subjektům bez povinnosti 

výkaz zpracovávat. Většina těchto výkazů je nutná k sestavení správně vypoví-

dající finanční analýzy.             [4] [15] 

 

Mezi základní finanční výkazy patří: 

• Rozvaha 

• Výkaz zisku a ztrát 

• Přehled o peněžních tocích (cash flow) 

• Přehled o změnách vlastního kapitálu 

• Příloha k účetní uzávěrce        [15] 

3.1 Rozvaha 

Poskytuje informace o finanční situaci podniku a jeho transakcích. Všechny 

ostatní účetní výkazy vychází z rozvahových položek, které více rozvádějí.  

Charakteristickou vlastností pro účetnictví je, že na majetek se dívá ze dvou 

stran a to: 
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• Konkrétní majetek, s nímž firma pracuje (aktiva) 

• Zdroje krytí majetku, za který byl pořízen (pasiva) 

Rozvaha zobrazuje finanční situaci podniku k danému okamžiku, a proto mů-

žeme rozvahu rozdělit časově podle toho kdy se sestavuje: 

• Zahajovací rozvaha – při založení podniku 

• Počáteční rozvaha – k začátku období 

• Konečná rozvaha – na konci účetního období   [15] 

3.1.1 Aktiva 

Představují vložený majetek do podniku, který je použit k podnikání a oče-

kává se od něho budoucí ekonomický přínos. České účetní standarty jasně defi-

nuje struktury různých aktiv, které se rozlišují na: 

• Dlouhodobý majetek 

o Dlouhodobý nehmotný majetek 

o Dlouhodobý hmotný majetek 

o Dlouhodobý finanční majetek 

• Pohledávky za upsaný základní kapitál 

• Oběžná aktiva 

o Zásoby 

o Dlouhodobé pohledávky 

o Krátkodobé pohledávky 

o Krátkodobý finanční majetek 

• Časové rozlišení 

Obecně můžeme aktiva v provozu podniku rozdělit na stálá a oběžná. Při-

čemž stála nemění svoji podobu i po delší provozní fázi, naopak oběžná aktiva 

se můžou měnit prakticky ze dne na den.          [2] 
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Obrázek 4: Struktura aktiv zdroj: [4] 

3.1.2 Pasiva 

Pasiva tvoří cizí kapitál a vlastní kapitál a poskytují informace o krytí majetku 

společnosti.  Cizí kapitál zobrazuje závazky, které má společnosti za povinnost 

uhrazovat a řešit. Vlastní pasiva (vlastní kapitál) reprezentují rozdíl mezi celko-

vými aktivy a celkovými závazky. Pasiva obecně ukazují přírůstek kapitálu za ur-

čité období. 

České účetní standarty opět definují, jak má struktura pasiv vypadat: 

• Vlastní kapitál 

o Základní kapitál 

o Kapitálové fondy a fondy ze zisku 

o Výsledek hospodaření minulých let 

o Výsledek hospodaření běžného účetního období 
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• Cizí zdroje 

o Rezervy 

o Dlouhodobé závazky 

o Krátkodobé závazky 

o Bankovní úvěry 

• Časové rozlišení 

Z hlediska času dělíme pasiva na krátkodobá a dlouhodobá. Hlavním rozho-

dovacím faktorem při dělení pasiv je jejich splatnost, a to tak, že na závazky 

splatné do jednoho roku (krátkodobá pasiva) a závazky splatné nad jeden rok 

(dlouhodobá pasiva).              [4] 

 

Obrázek 5: Struktura pasiv, zdroj: [4] 

3.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát neboli výsledovka je účetní výkaz, který informuje o fi-

nanční výkonnosti podniku. Ukazuje přehled výnosů a nákladů za určité období. 

Kladný výsledek těchto rozdílů reprezentuje, že podnik v daném účetním období 

vytvořil zisk a při opačném výsledku naopak ztrátu. Při sestavování je důležité 
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dbát na to správně rozlišovat rozdíl mezi výnosy a náklady a příjmy a výdaji, ne-

znamenají totiž to samé. Výnosy si můžeme představit jako očekávanou tržbu 

podniku, která ale nemusela být ještě proplacena a disponuje ve formě pohle-

dávky. Náklad lze popsat jako použití svých finančních prostředků na produko-

vání zisku, ale nemusí dojít k jeho proplacení v tu danou chvíli. 

Součástí tohoto účetního výkazu jsou jednotlivé hospodářské výsledky, které 

dohromady vytvoří finální výsledovku, avšak jednotlivé hospodářské výsledky 

ukazují aktivitu společnosti s různých odvětvích, přičemž nejdůležitější je hospo-

dářský výsledek z provozní činnosti, který nejlépe vystihuje, jak se společnosti 

daří v jejím podnikání. 

Hospodářské výsledky dělíme na: 

• Hospodářský výsledek z provozní činnosti 

• Hospodářský výsledek z finanční činnosti 

• Hospodářský výsledek za účetní období 

• Hospodářský výsledek před zdaněním       [4] [8] 

3.3 Cash flow 

Neboli výkaz o peněžních tocích podniku, který poskytuje informaci o ma-

jetku a jeho krytí, výnosech, nákladech a zisku a také o příjmech a výdajích. 

Oproti rozvaze, která zaznamenává stav kapitálu a majetku k určitému okamžiku 

a výkaz zisku a ztrát ukazuje různé kategorie výnosů, nákladů a zisku v období 

jejich vzniku a nezohledňuje, zda šlo o reálné příjmy nebo výdaje. Díky tomuto 

jevu může nastat nesoulad mezi ziskem a dostatečnými peněžními prostředky 

podniku. Tento jev napomáhá odstranit právě sledování a tvorba výkazu cash 

flow. Výkaz cash flow vyjadřuje vztah mezi ziskem a čistým peněžním přírůstkem 

a vysvětluje proč k nim došlo.  

Pro většinu podniků, především malých a středních, může být udržování vy-

sokého stavu peněžní hotovosti na bankovním účtu důležitější než ziskovost. 

Společnost totiž nemusí každý rok nebo ve sledovaných letech dosahovat zisku 

a zároveň to nemusí znamenat, že pokud je bezprostředně v ohrožení. Pokud 

však společnost vyčerpá své veškeré finanční prostředky, které jsou nezbytné na 

každodenní bezproblémový chod, dostává se do ohrožení své vlastní existence. 
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Tento fakt staví Cash flow na velmi strategickou pozici, která se velmi projevila 

hlavně v období finanční krize, kde podnikům, které cash flow vytvářejí, pomohl 

nastínit výši peněžních toků, které jsou nezbytné pro zachování existence spo-

lečnosti.                [1] [2] 

3.3.1 Struktura výkazu cash flow 

Tento výkaz sleduje peněžní toky z různých oblastí: 

• Z provozní činnosti – nejdůležitější aspekt nastiňuje, jak se podniku 

daří v jeho činnosti. 

• Investiční činnosti – zobrazuje změny dlouhodobého majetku a s tím 

vzniklé příjmy a výdaje 

• Finanční činnost – zabývá se oblastí kolem kapitálu podniku a dlou-

hodobých závazků            [2] 

3.3.2 Sestavení výkazu cash flow 

Pro sestavení výkazu cash flow se používají dvě metody: 

• Přímá metoda – peněžní toky jsou stanoveny na základě skutečně 

provedených plateb čili příjmy za určité období mínus výdaje za určité 

období nám dají konečný stav peněžních prostředků. Tato metoda 

plně nezobrazuje zdroje a účel použitých finančních prostředků. Není 

úplně vhodná pro použití v podvojném účetnictví, neboť vyžaduje 

zpětné dohledávání, třídění a specifikování plateb. 

• Nepřímá metoda – vychází z podvojného účetnictví, konkrétně z vý-

sledku hospodaření, který převádí na finanční toky (rozdíl mezi příjmy 
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a výdaji). Důvodů k převádění hospodářského výsledku na peněžní 

toky má hned několik opodstatnění: 

1. Každý výdaj nemusí být náklad (pořízení DHM) 

2. Každý náklad nemusí být výdaj (odpisy DHM) 

3. Každý výnos nemusí být příjem (aktivace strojů) 

4. Každý příjem nemusí být výnos (obdržené zá-

lohy)          [4] 

Tabulka 1: Porovnání přímé a nepřímé metody cash flow, [zdroj: [4],  

zpracování: vlastní] 

Přímá metoda Nepřímá metoda 

Příjmy za určité období (+) Výsledek hospodaření za běžné období 

Výdaje za určité období (-) Odpisy (+) 

 Tvorba rezerv (+) 

 Snížení rezerv (-) 

 Zvýšení závazků (+) 

 Snížení závazků (-) 

 Zvýšení pohledávek (-) 

 Snížení pohledávek (+) 

 Zvýšení zásob (-) 

= Konečný stav peněžních prostředku = Konečný stav peněžních prostředků 
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4 Stanovení metod finanční analýzy 

4.1 Finanční analýza  

Finanční analýza je specifická část analýzy zdrojů, což v praxi znamená, že 

se jedná o analýzu činností, v nichž primární úlohu hrají finance či peníze a čas. 

Cílem takovéto analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy, zjistit její výkonnost 

a získané informace vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal 

jeden z nástrojů sloužící k řízení podniku. 

Z hlediska provedení lze finanční analýzu rozdělit na interní a externí, z hle-

diska zaměření pak na statickou, dynamickou a poměrovou finanční analýzu. 

Makroekonomicky finanční analýza vyhodnocuje situaci států, regionu či ce-

lého odvětví průmyslu, což by měl být velmi důležitý ukazatel nejen pro politiky, 

ale i velké investory či manažery velkých firem.       [2][3] 

4.2 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které finanční analýza poskytuje, jsou využívány všemi subjekty 

v okolí podniku. Analýzu je možno dle jejich uživatelů rozdělit do dvou skupin: 

 

• interní 

• externí 

 

Podle typu uživatelů a jejich způsobu využití analýzy se liší také její podoba. Za-

tímco interní analýza tvořena interními uživateli vychází z velmi podrobných vý-

kazů společnosti, externí analýza je sestavována pouze na základě 

zveřejňovaných údajů z účetnictví. Je tedy z údajů méně podrobných a má tak 

nižší vypovídací schopnost než interní analýza.        [9] 

4.2.1 Interní uživatelé 

Informace poskytované finanční analýzou pro interní účely mají hlavně slou-

žit manažerům pro správné nastavení finančního portfolia a dlouhodobého plá-

nování. 
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• Majitelé podniku: slouží především k tomu, aby majitelé zjistili, 

jestli jejich vložené prostředky se správně zhodnocují. 

• Manažeři: potřebují tyto informace hlavně především ke správ-

nému krátkodobému a dlouhodobému plánování. Zjišťují díky ana-

lýze silné a slabé stránky podniku. 

• Zaměstnanci: jejich zájem je především o finanční informace, zda 

bude podnik schopen zajistit odpovídající mzdové a sociální pro-

středky.              [9] 

4.2.2 Externí uživatelé 

Externích uživatelů, kteří můžou mít zájem o informace z finanční analýzy 

může být mnoho. Ale mezi uživatele, kteří mohou mít největší zájem patří tito: 

• Investoři: Zkoumají především důvěryhodnost podniku, do kterého plánují 

investovat nebo investovali.  Jejich zájem je, aby jejich investované pro-

středky se správně zhodnocovali.  

• Obchodní partneři: Na základě těchto dat se mohou rozhodnout, zda bu-

dou s danou společnosti spolupracovat. Nejvíce sledovaná položka tě-

mito uživateli bývá schopnost placení svých závazků a finanční stabilitu 

podniku.  

• Bankovní ústavy: Jejich největší zájem bývá určit, zda podniku půjčit fi-

nanční prostředky a za jakých nastavených podmínek. 

• Konkurenti: Mohou srovnávat jejich vlastní výsledky s ostatními podniky 

a zjišťovat rozdíly u společností se stejným oborem podnikání.  [9] 

4.3 Metody finanční analýzy 

Všeobecně se využívají dva typy analýz. Každá přistupuje k vyhodnocování 

jiným způsobem. První fundamentální analýza vychází z finančních, ale i nefi-

nančních jevů a její výsledek je závislý na zkušenostech analytiků, kteří zprávu 

zpracovávají. Patří do ní analýzy jako SWOT, kritické faktory úspěšnosti, BCG 

matice a další. 
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Druhá takzvaná technická analýza vychází z kvantitativních prvků, které 

zpracovává pomocí matematiky a statistiky. Tyto výstupy se následně zpracují a 

posoudí na základě ukazatelů. 

Pro potřeby diplomové práce byla použita právě technická analýza z důvodu 

využití matematicky zpracovatelných dat, a ještě byla použita doplňující PESTE 

analýza.  

Metody, které využívá technická analýza se nazývají elementární a mezi tyto 

metody patří: 

• Analýza absolutních ukazatelů 

• Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

• Analýza poměrových ukazatelů 

• Analýza soustav ukazatelů       [2] [4] 

4.3.1 SWOT analýza 

Tato analýza se snaží posoudit silné a slabé stránky, které by mohli ovlivnit 

společnost. Pohlíží na ně ze dvou úhlů, a to vnějšího a vnitřního. Analýza ná-

sledně rozdělí tyto faktory do čtyřech kvadrantů. 

Anglická zkratka SWOT stojí za slovy: 

• S = Strenghts = Silné stránky 

• W = Weakness = Slabé stránky 

• O = Opportunities = Příležitosti 

• T = Threats = Hrozby           [17] 

Při sestavovaní je potřebné přemýšlet za jakým účelem analýzu sestavu-

jeme. Jestli má sloužit ke zhodnocení současného stavu, pro rozhodování pro 

určitou akci anebo pro plánování do budoucna. 

Silné stránky 

Silné stránky jsou základem úspěchu každé firmy. Mezi takové stránky mo-

hou patřit například know-how, odlišné produkty, unikátnost, výrobní procesy, ve-

likost podniku, poloha a mnohé další… 
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Slabé stránky 

Na rozdíl od silných stránek by mělo být snahou podniku minimalizovat vliv 

slabých stránek na provoz. Mezi slabé stránky může patřit vysoké náklady, malá 

obchodní značka, nízká efektivita, špatné procesy, špatné suroviny a další… 

Příležitosti 

Příležitostí jsou první z externích faktorů na společnost. Je nezbytné pro pod-

nik, aby tyto příležitosti sledoval a případně z nich vytěžil co nejvíce. Příležitost 

je totiž to, co může společnosti poskytnout konkurenční výhodu. 

Hrozby 

S nadsázkou se dá říct, že se jedná a nejméně důležitou složku této analýzy. 

Do tohoto faktoru můžou patřit například změny trhu, obchodní války, sankce, 

vznik nových technologií a mnoho dalších.        [17] 

4.3.2 Analýza absolutních ukazatelů 

Do této analýza patří dvě základní metody, a to horizontální a vertikální. Po-

užívá pro stanovení trendu určitého jevu bez vztahu k jiným jevům. Počítají se 

z konkrétních hodnot nacházející se v účetních výkazech. Horizontální analýza 

nám poskytuje informace o procentuálních změnách v čase, zatímco vertikální 

analýza rozděluje účetní výkazy na procentuální části zastoupení určité části 

v účetních výkazech. Obě metody pouze stanovují hodnoty, které je potřeba pak 

zpětně vyhodnotit a učinit příslušné závěry.         [3] 

4.3.2.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza bývá také nazývána analýzou trendů. Zobrazuje právě 

procentuální změnu v určitém časovém období. Tyto změny se následně vzá-

jemně porovnávají a spojují s konkrétními událostmi a akcemi analyzovaného 

podniku. Snahou je spojit konkrétní změny ke konkrétním krokům a pokud 

tyto kroky měli negativní dopad na společnost, tak také vyvodit následná opat-

ření, kterými se těchto negativních výkyvů částečně nebo úplně zbaví. [2][3] 
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Pro výpočet této analýzy se užívá následujícího vztahu: 

 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
(ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑢č𝑎𝑠𝑛éℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙éℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í)

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙éℎ𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
∗ 100 

 [2] 

4.3.2.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza zobrazuje procentuální rozložení finančních prostředků 

podniku vztažené k sumě jednotlivých skupin. Záměrem je zjistit, jak se jednotlivé 

části účetních výkazů podílely na celkové sumě prostředků a také jak společnost 

pohybuje s majetkem. Využívá se také k porovnání s ostatními společnostmi po-

dobných velikostí, sleduje se rozložení majetku ve své struktuře a celkové nasta-

vení majetkového a finančního portfolia podniku.  Tato analýza pracuje 

s jednotlivými roky samostatně, takzvaně od shora dolů a neporovnává jednotlivé 

roky mezi sebou. Sledují se naopak změny mezi jednotlivými roky.     [4]                                                                                                                                

Pro výpočet se užívá tohoto vztahu: 

%𝑧𝑎𝑠𝑡𝑜𝑢𝑝𝑒𝑛í 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦 =
𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 úč𝑒𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑣ý𝑘𝑎𝑧𝑢

𝑣𝑧𝑡𝑎ℎ𝑢𝑗í𝑐í 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑎
∗ 100 

 

Jednotlivé komponenty neboli položky z účetních výkazů, se vyjádří k urči-

tému okamžiku jako procentuální podíl jedné z hlavních komponent. Hlavním cí-

lem je zjistit kapitálovou strukturu podniku. Po vyhodnocení dostatečného 

množství analýz se stanovila určitá doporučení, která by měla zaručit dostateč-

nou finanční stabilitu. Tato doporučení jsou: 

• Zlaté bilanční pravidlo – financování dlouhodobého majetku dlouhodo-

bými zdroji a krátkodobý majetek krátkodobými zdroji 

• Zlaté pravidlo vyrovnání rizika – všeobecně je doporučeno držet poměr 

vlastního kapitálů k cizím zdrojům 1:1 

• Zlaté poměrové pravidlo – růst investic by neměl překročit růst tržeb 
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• Zlaté pari pravidlo – dlouhodobý majetek by měl být financován vlastním 

kapitálem               [6] 

4.3.3 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Rozdílové a tokové ukazatele využité pro analýzu se také mohou nazývat 

finančními fondy nebo fondy finančních prostředků.  Fond zde představuje rozdíl 

konkrétních položek krátkodobých aktiv a konkrétních položek krátkodobých pa-

siv. Všeobecně se rozlišují celkem tři ukazatele: 

• Čistý provozní kapitál (net working capital) 

• Čistě pohotové prostředky 

• Čisté peněžně – pohledávkové finanční fondy       [7] 

4.3.3.1 Čistý provozní kapitál 

Jedná se nejčastěji využívaný a používaný ukazatel. Jeho hodnota se sta-

noví pomocí výpočtu tak, že od celkových aktiv odečteme celkové krátkodobé 

dluhy. Tento ukazatel bývá považován za tzv. ochranný polštář podniku. K jeho 

výpočtu je možné také použít tento vztah:         [8] 

Č𝑃𝐾 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

4.3.3.2 Čistě pohotové prostředky 

Jinými slovy čistý peněžní finanční fond. Do určité míry je ho možné používat 

jako míru likvidity. Toto omezení vychází z toho faktu, že některá oběžná aktiva 

mohou být velmi málo likvidní, proto se tento ukazatel využívá k výpočtu okamžité 

likvidity. Pro výpočet tohoto ukazatele se využívá tento vztah:    [8] 

Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
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4.3.3.3 Čisté peněžně – pohledávkové finanční fondy 

Tvoří kompromis mezi dvěma předchozími ukazateli. Vychází ze vztahu, že 

od oběžných aktiv se odečítají zásoby a dlouhodobé pohledávky (obsahují i ne-

likvidní) od této vyspecifikované části aktiv se poté odečtou krátkodobé závazky. 

Tento ukazatel bývá nazýván také čistým peněžním majetkem a využívá tento 

vztah:                 [7] 

Č𝑃𝑀 = (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

4.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele se řadí mezi nejčastěji používané metody finanční ana-

lýzy. Hlavní předností těchto ukazatelů je, že na rozdíl od absolutních ukazatelů, 

kde se sledovala jedna položka a její časové změny vztažené k jedné položce, 

se poměrové ukazatele vztahují do poměrů položek mezi sebou. Tento fakt 

umožnuje lepší porovnání ukazatelů a mají díky tomu větší vypovídací hodnotu. 

Ukazatele získáme tak, že vložíme do podílu dva nebo více absolutních ukaza-

telů mezi sebou. V praxi se využívá mnoho ukazatelů, ale pro potřeby diplomové 

práce byly vyčleněny skupiny ukazatelů, kterými se bude případové studii zabý-

vat: 

• Ukazatel rentability 

• Ukazatel aktivity 

• Ukazatel zadluženosti 

• Ukazatel likvidity             [2] 

4.3.4.1 Ukazatel rentability 

Ukazatel rentability patří k nejdůležitějšímu a nejvíce sledovanému ukazateli. 

Poměřuje totiž zisk dosažený z podnikaní oproti vloženým prostředkům do pod-

nikání, jinými slovy, jak podnik hospodaří se svými zdroji. Z tohoto důvodu 

dokáže, právě tento ukazatel mnoho říci o celkové schopnosti podniku. Potřebná 

data pro tuto analýzu se získávají hlavně z výkazu zisku a ztrát s kombinací ně-

kolika vybraných dat z rozvahy. Podnik by měl mít tendenci zvyšování tohoto 

ukazatele. 
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Pro výpočet tohoto ukazatele je potřeba stanovit tři typy zisku: 

• EBIT – Téměř odpovídá výsledku hospodaření. Je to hospodářský vý-

sledek před úhradou podnikových daňových závazků a úroků. 

• EAT – Neboli také čistý zisk, je zisk po zdanění. Jako položka se pre-

zentuje jako výsledek hospodaření za běžné účetní období. 

• EBT – Takzvaný provozní zisk neboli zisk před zdaněním.  [2] [3] 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu ROA (return of assets) 

Tento ukazatel vyjadřuje efektivnost vložených prostředků do podnikání a 

celkovou schopnost podniku vydělávat nebo také reprodukovat své prostředky. 

Ukazatel je také vhodný k porovnávání podniků s různými daňovými podmín-

kami. Společnosti také využívají tento ukazatel ke stanovení vhodného úroku pro 

plánovaný úvěr. 

ROA se vypočítá za použití vztahu: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

[3] 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (return of equity) 

Tento ukazatel vyjadřuje výnosovost kapitálu, který vložili do společnosti ak-

cionáři. Pomocí tohoto ukazatele mají možnost investoři zjistit či odhadnout, zda 

bude s jejich investicí dobře hospodařeno a bude produkovat odpovídající zisk 

s ohledem na riziko investice. Pokud jsem jako podnik závislý na vkládání finanč-

ních prostředků od akcionářů, je pro tuto společnost nezbytné důkladně sledovat 

hodnotu tohoto ukazatele. Klesne-li hodnota ROE pod výnosovost cenných pa-

pírů, kterou garantuje stát, stává se společnost investičně nevýhodná a jen 

s velmi malou pravděpodobností najde své akcionáře a tím pádem se časem ne-

vyhne zániku. Obecně tedy platí pravidlo, že hodnota ukazatele by měla být vyšší 

než úroková míra cenných papírů.           [7] 
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𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

[3] 

Rentabilita tržeb ROS (return on sales) 

Ukazatel rentability tržeb ukazuje efektivnost podniku neboli jaká část tržeb 

pokrývá náklady a jaká část podniku zbývá na zisk. Vyjadřuje vztah zisku 

k tržbám, a tudíž celkový procentuální zisk podniku neboli kolik společnost vydělá 

z jedné jednotky tržeb.             

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗 𝑧𝑏𝑜ží 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏
 

[3] 

4.3.4.2 Ukazatel aktivity 

Ukazatel aktivity ukazuje, jak je společnost schopná používat své investo-

vané finanční prostředky a jejich vazbu na konkrétní aktiva a pasiva. Analýzou 

těchto položek zjistíme, jak podnik hospodaří s jednotlivými položkami svých ak-

tiv a také jaký vliv má tento fakt na celkový výnos a likviditu. Prakticky tyto uka-

zatele ukazují kolikrát se konkrétní majetek „otočí“ ve sledovaném období a také 

vyjádří ve dnech dobu obratu aktiv. Hlavní důvod pro sledování tohoto ukazatele 

je, aby podnik nevlastnil více aktiv, než sám spotřebuje. že při vlastnění více ak-

tiv, než podnik spotřebuje. S nadbytečnými aktivy totiž můžou přibývat nepo-

třebné náklady, což má za důsledek menší zisk. Tyto ukazatele se snaží 

interpretovat vyššímu managementu podniku, jak hospodaří se svými aktivy. 

[2] [3] 

Obrat celkových aktiv 

Někdy také nazýván jako vázanost celkového volného kapitálu. Je tu také 

značná návaznost na ukazatele rentability. Snaha společnosti by měla být tento 
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ukazatel udržovat na co nejvyšší hodnotě, která by při nejmenším měla být rovna 

jedné. Cokoliv pod tuto hodnotu značí, že podnik má příliš majetku, který neeko-

nomicky využívá.              [3] 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Obrat zásob 

Tento ukazatel vyjadřuje, jak dlouho společnost váže svá oběžná aktiva ve 

formě zásob, než jsou tyto zásoby spotřebovány. Čím je tato doba menší, tím 

vzniká menší potřeba zdrojů pro financování těchto zásob, to samé platí i naopak. 

Tuto dobu je vhodné sledovat v trendu, protože různé výkyvy nemusí být nutně 

způsobeny změnou trhu, ale například i interními změnami a tyto změny se po 

čase ustálí zpět do normálu. Využívají se dva ukazatele, a to rychlost obratu zá-

sob a doba obratu zásob.             [2] 

𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
; 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
365

 

Co se týče rychlosti obratu zásob, tak pokud je tento ukazatel vyšší než pod-

nik ve srovnatelném odvětví, tak to znamená, že dokáže efektivně nakládat se 

svými zásobami. Doba obratu má přímý vztah k obratu zásob a obecně platí, že 

čím kratší doba obratu zásob, tím delší rychlost obratu zásob.    [3] 

Obrat pohledávek 

Neboli také obratovost nebo doba obratu pohledávek nám udává schopnost 

podniku přeměnu svých pohledávek ve finanční prostředky. Obsahuje opět dva 

ukazatele, a to rychlost obratu pohledávek a dobu obratu pohledávek, tyto po-

ložky mají opět přímý vztah.             [2] 
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𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
; 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =

𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
365

 

Rychlost obratu pohledávek všeobecně vyjadřuje, za jak dlouho převede své 

pohledávky na peníze. Čím je tato hodnota vyšší, tím společnost rychleji získává 

své peníze za pohledávky. Co se týče doby obratu pohledávek, tak ta nám vyja-

dřuje, za jakou dobu průměrně podnik získá zaplacené své pohledávky. Tato 

hodnota nemá konkrétní doporučení, ale výchozí hodnota, kterou by doba ne-

měla překročit je nastavená splatností faktur se svými odběrateli.    [3] 

Obrat závazků 

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak je firma schopná rychle splácet své zá-

vazky. Ukazatel by mohl být zajímavý například pro potencionální dodavatele této 

společnosti.                [5] 

𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
; 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =

𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
365

 

[3] 

Obecně platí, že podnik by měl mít dobu obratu závazků delší než dobu ob-

ratu svých pohledávek, aby byl schopný bez problému hradit své závazky, a tudíž 

nenarušil finanční rovnováhu podniku.          [5] 

4.3.4.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel zadluženosti nám zobrazuje, v jaké míře je podnik financován ci-

zími zdroji. Ukazuje nám finanční strukturu společnosti, a tudíž podíl vlastních a 

cizích zdrojů na provozu podniku. Také stanovuje uvěrové zatížení, které je do 

určité míry pro firmu žádoucí pro správné hospodaření s kapitálem. Ovšem příliš 

velký nárůst, může způsobit finanční nestabilitu a ztrátu rentability.  Podnik ne-

může svůj majetek celý krýt pomocí cizích závazků. Správné nastavení úvěro-

vého zatížení je zcela nezbytné pro efektivní fungování podniku. Ke správnému 
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nastavení napomáhají tyto tři vybrané ukazatele zadluženosti použité v diplo-

mové práci: 

• Celková zadluženost 

• Koeficient samofinancování 

• Úrokové krytí             [10] 

Celková zadluženost 

Vyjadřuje se jako procentuální poměr cizího kapitálu a celkových aktiv. Pou-

žívá se jako ukazatel věřitelského rizika a patří mezi základní ukazatele.  [3] 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 

[3] 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel vyjadřuje, jaké části aktiv podniku jsou financovaný z finančních 

prostředků vlastníků společnosti. Majetek je všeobecně financován vlastními a 

cizími zdroji, a proto součet hodnoty celkové zadluženosti a míry samofinanco-

vání je roven 100%.               [2] 

𝑀í𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∗ 100 

[2] 

Úrokové krytí 

Ukazatel vyjadřuje kolikrát je zisk vyšší než úroky, které musí společnost pla-

tit. Všeobecně platí, že čím vyšší tato hodnota, tím lépe. Například kdyby úrokové 

krytí dosahovalo hodnoty přesně 1, znamenalo by to, že podnik svůj veškerý pro-
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dukovaný zisk musí dát na splácení dluhů. Za zdravou hodnotu se považuje hod-

nota 3,5 a více, ale tato hodnota se může měnit v závislosti na oboru a druhu 

podnikání.                [3] 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

[3] 

4.3.4.4 Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku vyjadřuje schopnost placení svých závazků. Tato schop-

nost patří k nezbytným ukazatelům pro odhad budoucího vývoje společnosti. Ve 

spojitosti s touto schopností se můžeme potkat s termíny jako solventnost, likvi-

dita a likvidnost.  

• Likvidita – schopnost podniku přeměnit svůj majetek na finanční pro-

středky za účelem včasného uhrazení svých závazků. 

• Likvidnost – vyjadřuje schopnost majetku se přeměnit na finanční pro-

středky. Čím vyšší, tím je majetek likvidnější. 

• Solventnost – neboli připravenosti podniku uhradit své závazky v oka-

mžik jejich splatnosti. Aby společnost se mohla nazývat solventní, je 

nutné, aby část svého majetku měla ve finanční podobě neboli byla li-

kvidní.               [5] 

Právě ve stavebnictví, při materiálově i časově náročné výrobě, je nadmíru 

důležité, ať už jako investor nebo dodavatel, kontrolovat tyto ukazatele likvidity. 

Toto platí jak pro své ukazatele, tak i partnerů. Obecně sledujeme tři druhy likvi-

dity: 

• Běžná likvidita 

• Pohotová likvidita 

• Okamžitá likvidita             [5] 
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Běžná likvidita 

Občas také nazývána jako celková likvidita. Ukazuje finanční stabilitu pod-

niku a to tak, že porovnává likvidní aktiva s krátkodobými zdroji krytí majetku. 

V jednoduchosti řečeno, jestli by podnik prodáním svých veškerých aktiv, byl 

schopen uspokojit veškeré své závazky. Čím je tedy tato hodnota vyšší, tím je 

větší platební schopnost podniku. Za nevýhody této likvidity se považuje to, že 

nerozlišuje oběžná aktiva dle likvidnosti a nebere v potaz dohodnutou dobu splá-

cení svých závazků. V ideálních hodnotách se vyskytují různé názory, také 

ovšem záleží na druhu podnikáni. Ve stavebnictví by se tyto hodnoty měli ideálně 

pohybovat v hodnotách od 1,5 – 2,5. 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

[11] 

Pohotová likvidita 

Tento ukazatel vyjadřuje, do jaké míry je podnik schopen platit své závazky 

bez nutnosti prodeje svých zásob. Je vhodné jí dávat do poměru s běžnou likvi-

ditou, přičemž když tento poměr je 1:1 znamená to, že podnik je schopen platit 

své závazky bez potřeby prodeje zásob. Všeobecně by hodnota pohotové likvi-

dity měla být menší než hodnota běžné likvidity, aby nedocházelo k nevyužití 

prostředků vložených do podniku a tím pádem snížené celkové výnosnosti. 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

[2] 
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Okamžitá likvidita 

Je schopnost podniku platit své dluhy pouze z krátkodobého finančního ma-

jetku, mezi který patří peníze na bankovním účtu, peníze v hotovosti, volně ob-

chodovatelné cenné papíry, směnky, šeky a splatné dluhy. Doporučené hodnoty 

mají za poslední dobu klesající tendenci, a to hlavně z důvodu využívání konto-

korentů. Současná doporučení hodnota se pohybuje mezi 0,2 – 0,5.  

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

[2] [3] 

4.3.5 Analýza souhrnných ukazatelů 

Jednotlivé předchozí ukazatele se vyhodnocují izolovaně, a proto nemusí mít 

úplně přesnou vypovídací hodnotu. Charakterizují teda jen určitou část podniku, 

a ne podnik jako celek. Pro propojení více částí podniku a následné zhodnocení 

se právě používají souhrnné ukazatele. Všeobecně se používají dvě skupiny, a 

to soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů a účelové výběry ukazatelů. 

Pro potřeby této diplomové práce, byly využity právě druhé zmíněné a konkrétně 

bonitní a bankrotní model. 

Bonitní model nám všeobecně říká, zda podnik prosperuje či ne, oproti tomu 

bankrotní model říká, jestli se podnik náhodnou neocitne ve finanční krizi a ne-

hrozí mu zbankrotování.  Základní rozdíl mezi těmito ukazateli je, že bankrotní 

model pracuje pouze přímo s reálnými čísly, oproti tomu bonitní model vychází 

z poznatků a úvah, které čísla doplňují.        [12] 

4.3.5.1 Bonitní modely 

Bonitní model pramení z konkrétních ukazatelů finančních analýzy. Tyto 

hodnoty jsou následně zařazeny do skupin bonitních tříd. K bonitním modelů 

patří: 

• Kralickův rychlý test 
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• Tamariho model 

• Argentiho model a další            [2] 

Pro potřeby této diplomové práce byl zvolen právě první zmiňovaný, a to 

Kralickův rychlý test. 

Kralickův rychlý test 

Kralickův rychlý test byl sestaven v roce 1990. Model se sestavuje z ukaza-

telů, který každý zastupuje jednotlivou oblast finanční analýzy, tak aby každý měl 

dostatečnou vypovídací hodnotu ze své oblasti. Všem těmto ukazatelům z růz-

ných oblastí jako likvidita, stabilita, rentabilita a výsledek hospodaření, kterým 

pak autor přiřadil jednotlivé známky, podle kterých se vypočítavá aritmetický prů-

měr. Test pracuje s následujícími ukazateli:         [5] 

Tabulka 2: Ukazatelé Kralickova testu, [zdroj: [5], zpracování: vlastní] 

Ukazatel Tvorba ukazatele 

Koeficient vlastního kapitálu Vlastní kapitál / aktiva 

Splácení dluhů Závazky / provozní cash flow 

Cash flow v tržbách Provozní cash flow / tržby 

Rentabilita aktiv (ROA) Čistý zisk + úroky * (1-daň) / aktiva 

 

Pro následně vypočítané ukazatele se provede bodování těchto ukazatelů. 

Výsledné bodování se pak stanoví jako aritmetický průměr jednotlivých ukaza-

telů. Obodování proběhne podle následující tabulky. 



 

32 

Tabulka 3: Hodnoty ukazatelů Kralickova testu [zdroj: [5], zpracování: vlastní] 

Ukazatel 0b 1b 2b 3b 4b 

Koefi-
cient sa-
mofinan
cování 

Méně než 
0 

0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 Více než 
0,3 

Splácení 
dluhů 

Méně než 
3 

3–5   5–12 12–30 Více než 
30 

Cash 
flow v 
tržbách 

Méně než 
0 

0 – 0,08 0,08 – 
0,12 

0,12 – 
0,15 

Více než 
0,15 

Rentabi-
lita aktiv 
(ROA) 

Měně než 
0 

0 – 0,05 0,05 – 
0,08  

0,08 – 
0,1 

Více než 
0,1 

Z následujících hodnot se pak stanoví aritmetický průměr, který se závěrem 

vyhodnotí dle této tabulky: 

Tabulka 4: Hodnoty ukazatelů Kralickova testu [zdroj: [5], zpracování: vlastní] 

Hodnota aritmetického prů-
měru 

Situace podniku 

H >3 Podnik je bonitní 

1<H <3 Podnik je v šedé zóně 

H <1 Podnik má potíže 

4.3.5.2 Bankrotní modely 

Bankrotní modely mají podat informaci, zda se podnik nenachází na hraně 

bankrotu, či jím není ohrožen. Mezi nejčastější příznaky toho, že se společnost 

může ocitnout v bankrotu, jsou problémy s likviditou, rentabilitou a výší čistého 

pracovního kapitálu. Tyto problémy nám pomáhá právě zjistit Altmanův model a 

Index důvěryhodnosti podniku.           [14] 
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Altmanův model 

Jedná se o typický souhrnný index hodnocení, též občas nazývaný jako 

„Altmanův index finančního zdraví podniku“. Jeho podstata vychází z globálně 

stanových indexů, které se sledují v rámci hodnocení podniků po světe. Pro vý-

počet tohoto modelu se stanoví pět poměrových ukazatelů, kterým je pak opět 

přiřazena různá váha. Výpočet pro stanovení tohoto modelu se liší pro různé 

formy podniku. Společnost použitá v této diplomové práce nepatří do skupiny fi-

rem obchodovatelných na burze a pro takovéto společnosti se index stanoví ná-

sledujícím způsobem: 

𝐴𝑙 = 0,717 ∗ 𝑢1 + 0,847 ∗ 𝑢2 + 3,107 ∗ 𝑢3 + 0,42 ∗ 𝑢4 + 0,998 ∗ 𝑢5 

• u1 = pracovní kapitál / celková aktiva 

• u2 = nerozdělený zisk / celková aktiva 

• u3 = zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 

• u4 = vlastní kapitál / celkové závazky 

• u5 = tržby / celková aktiva          [2] [5] 
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Následující hodnota Altmanova indexu se porovná s následující tabulkou: 

Tabulka 5: Vyhodnocení Altmanova testu [zdroj: [14], zpracování: vlastní] 

Hodnota Altmanova indexu Situace v podniku 

Al <1,2 Podnik je ohrožený ban-
krotem 

1,2<Al <2,9 

 

Podnik se nachází v „šedé 
zóně“ 

Al>2,9 Podnik je v pásmu prospe-
rity 

Index důvěryhodnosti podniku – IN 05 

Tento index vznikl jako snaha sestavit model pro hodnocení podniků v pro-

středí českého hospodářství. Toto se povedlo Neumaierovi, který sestavil tak-

zvaný index důvěryhodnosti českého podniku. Index prošel značným vývojem až 

do dnešní podoby z roku 2004 s názvem IN 05. 

 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∗ 𝑖1 + 0,04 ∗ 𝑖2 + 3,97 ∗ 𝑖3 + 0,21 ∗ 𝑖4 + 0,09 ∗ 𝑖5 

• i1 = celková aktiva / cizí zdroje 

• i2 = zisk před zdaněním + nákladové úroky / nákladové úroky 

• i3 = zisk před zdaněním + nákladové úroky / celková aktiva 

• i4 = tržby / celková aktiva 

• i5 = oběžná aktiva / krátkodobé závazky       [2] [5] 
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Následující hodnota indexu důvěryhodnosti se porovná s následující tabul-

kou: 

Tabulka 6: Vyhodnocení IN 05 [zdroj: [14], zpracování: vlastní] 

Hodnota indexu IN 05 Situace v podniku 

IN 05>1,6 Dá se předpovídat pozitivní 
vývoj 

0,9<IN 05 <1,6 

 

Podnik se nachází v „šedé 
zóně“ (nelze přesně určit) 

IN <0,9 Podnik je ohrožen finančními 
problémy 
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5 Charakteristika vybraného stavebního podniku 

ASANO spol. s.r.o. 

5.1 ASANO spol. s.r.o. 

Tato část diplomové práce se bude zabývat představením podniku, kterého 

se bude finanční analýza týkat. 

Veškeré podklady pro praktickou část diplomové práce poskytnul pan Ing. 

Jiří Pavlů, majitel a zároveň jednatel společnosti ASANO spol. s.r.o. 

Výpis z obchodního rejstříku: 

Datum zápisu:          11. března 1997 

IČO:                          25017381 

Sídlo:                        Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 

Právní norma:           Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:       100 000 Kč 

Předmět podnikání:    

• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

• Silniční motorová doprava 

Firma se zabývá nakládání s odpady, realizacemi, rekonstrukcemi a odstra-

ňováním staveb, prováděním zemních prací a také disponuje silniční motorovou 

dopravou pro odpady, materiály a stavební stroje.      [19] 
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Některé realizované zakázky: 

Výstavba haly Perner Český Dub 

Rekonstrukce EX-CLUB, stavba roku Libereckého kraje 2013 

 

5.2 SWOT analýza 

Pro lepší představu o společnost byla zpracována jednoduchá SWOT ana-

lýza, která by měla částečně představit podnik. 

Silné stránky 

• Velký vozový park od přepravy po nejrůznější rypadla 

Obrázek 6: hala Perner Český dub, zdroj: podle [18] 

 

Obrázek 7: EX-Club Liberec, zdroj: podle [18] 
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• Vlastnictví několika skladových areálů jak pro odpad, tak pro techniku 

• Zkušení pracovníci obsluhy strojů 

• Tradice firmy 

• Dobrá finanční situace 

• Zkušenosti v oblasti s nakládáním a likvidací odpadů 

• Vlastnění oprávnění pro likvidace určitých nebezpečných odpadů 

Slabé stránky 

• Závislost na velkých stavebních společnostech 

• Bez jakékoliv marketingové propagace (jen zastaralé webové stránky) 

• Chybí prvky vyššího managementu 

• Nenastavení jak krátkodobých, tak dlouhodobých firemních cílů 

• Společnost má pouze jednoho řídícího pracovníka 

Příležitosti 

• Ekologická likvidace odpadů a vše kolem ní spojené 

• Dotační programy na nakládání s odpady 

• Požadavky na rychle a kvalitně odvedenou práci 

• Růst stavebnictví 

Hrozby 

• Dopad finanční krize 

• Nedostatek zaměstnanců 

• Nákladný provoz a obměna strojů 

• Zpřísňovaní ekologických norem 
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6 Finanční analýza společnosti ASANO spol. 

s.r.o. 

Tato kapitola se bude zabývat finanční analýzou společnosti ASANO spol. 

s.r.o. Postupně budou zpracovány různé ukazatele, které budou následně vyhod-

noceny. Všechny podklady pro vypracování finanční analýzy byly převzaty z ve-

řejně dostupných účetních výkazů za posledních 5 let, resp. od roku 2014 do roku 

2018 včetně. Veškeré peněžní jednotky jsou uváděny v tisících korunách. 

6.1 Elementární metody 

Elementární metody zobrazují celkový vývoj a zastoupení konkrétních polo-

žek účetních výkazů v letech 2014–2018. 

6.1.1 Analýza majetkové struktury 

Následující grafy a tabulky zobrazují vývoj a zastoupení jednotlivých položek 

podnikové rozvahy, a to nejdříve podniková aktiva a následně podniková pasiva. 

6.1.1.1 Horizontální analýza aktiv 

 

Graf  1:Vývoj aktiv v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 
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Tabulka 7: Absolutní vyjádření aktiv v tis. Kč za období 2013-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 

AKTIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem 52350 36363 41508 37644 37894 39864 

Dlouhodobý majetek 10054 3711 6423 5270 4665 3120 

Dlouhodobý nehmotný majetek           42 

Dlouhodobý hmotný majetek  10054 3711 6423 5270 4665 3078 

Dlouhodobý finanční majetek             

Oběžná aktiva 42005 32027 34473 31843 33058 36635 

Zásoby 5720 3024 4585 3690 3014 3754 

Pohledávky 32842 24859 22442 22615 25680 28247 

Dlouhodobé pohledávky             

Krátkodobé pohledávky 32842 24859 22442 22615 25680 28247 

Krátkodobý finanční majetek             

Peněžní prostředky 3443 4144 7446 538 4364 4364 

Časové rozlišení 291 625 612 531 171 109 

Tabulka 8: Horizontální analýza aktiv za období 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 

AKTIVA 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem -31% 14% -9% 1% 5% 

Dlouhodobý majetek -63% 73% -18% -11% -33% 

Dlouhodobý nehmotný majetek           

Dlouhodobý hmotný majetek  -63% 73% -18% -11% -34% 

Dlouhodobý finanční majetek           

Oběžná aktiva -24% 8% -8% 4% 11% 

Zásoby -47% 52% -20% -18% 25% 

Pohledávky -24% -10% 1% 14% 10% 

Dlouhodobé pohledávky           

Krátkodobé pohledávky -24% -10% 1% 14% 10% 

Krátkodobý finanční majetek           

Peněžní prostředky 20% 80% -93% 711% 0% 

Časové rozlišení 115% -2% -13% -68% -36% 

U aktiv společnosti můžeme sledovat střídavou tendenci, ta je dána 

oběžným majetkem společnosti, což je viditelné z grafu č.4. Tento trend je 
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částečně dán dlouhodobým majetkem, který má ale menší zastoupení mezi 

celkovými aktivy podniku.  

Společnost disponuje pouze dlouhodobým hmotným majetkem, až v posled-

ním sledovaném roce došlo k nabytí dlouhodobého nehmotného majetku, ale 

pouze ve velmi malé částce v poměru k dlouhodobému hmotnému majetku. V 

roce 2014 došlo ke značnému úbytku DHM, důvodem byl hlavně odprodej staré 

techniky jako příprava na následující obnovení svého vozového parku v roce 

2015, kdy naopak došlo ke značnému nabytí DHM (+73%), který pak po zbylá 

sledovaná období klesá přiměřeným tempem (-21%), pravděpodobně z důvodů 

odpisů.  

Co se týče oběžných aktiv, která tvoří většinovou část aktiv, tak zde mají 

největší zastoupení pohledávky ve formě krátkodobých pohledávek. OA mají 

také střídavou tendenci, avšak za poslední dva roky ze sledovaného období mají 

sklon k růstu (+7%) a to z důvodu nárůstu krátkodobých pohledávek (+12%). 

6.1.1.2 Horizontální analýza pasiv 

 

Graf  2: Vývoj pasiv v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 
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Tabulka 9: Absolutní vyjádření pasiv v tis. Kč za období 2013-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 

PASIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pasiva celkem 52350 36363 41508 37644 37894 39864 

Vlastní kapitál 28784 21768 23600 14490 17963 18756 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 

Ážio a kapitálové fondy             

Fondy ze zisku 10 10 10 10 10 10 

Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 30967 20929 21658 20991 14380 16262 

Výsledek hosp. běžného úč. obd. -2293 729 1832 -6611 3473 2384 

Cizí zdroje 20566 14453 17491 22687 18784 20813 

Rezervy 96 96 38 37 37 37 

Dlouhodobé závazky             

Krátkodobé závazky 18393 14274 17453 22650 18747 20776 

Bankovní úvěry a výpomoci 2077 83         

Časové rozlišení 3000 142 417 467 1147 295 

Tabulka 10 : Horizontální analýza pasiv za období 2014-2018 [zdroj: vlastní, 

zpracování: vlastní] 

PASIVA 2014 2015 2016 2017 2018 

Pasiva celkem -31% 14% -9% 1% 5% 

Vlastní kapitál -24% 8% -39% 24% 4% 

Základní kapitál 0% 0% 0% 0% 0% 

Ážio a kapitálové fondy           

Fondy ze zisku 0% 0% 0% 0% 0% 

Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -32% 3% -3% -31% 13% 

Výsledek hosp. běžného úč. obd. -132% 151% -461% -153% -31% 

Cizí zdroje -30% 21% 30% -17% 11% 

Rezervy 0% -60% -3% 0% 0% 

Dlouhodobé závazky           

Krátkodobé závazky -22% 22% 30% -17% 11% 

Bankovní úvěry a výpomoci -96% -100%       

Časové rozlišení -95% 194% 12% 146% -74% 

 

Pasiva podniku mají také střídavou tendenci. Největší vliv na procentuální 

změny ve sledovaných letech mají konkrétní dvě položky, a to vlastní kapitál a 

cizí zdroje. Tyto dvě položky jsou zastoupeny v celkových pasivech téměř ve 

stejné míře, ale celkový trend pasiv je dán vlastním kapitálem podniku. 
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Vlastní kapitál má střídavou tendenci, ale se sklonem k větším propadům 

než nárůstu. Největší změny zažil v roce 2016, kde došlo k propadu o 39% a to 

především z důvodů velkého úbytku výsledku hospodaření, který klesl o 461%. 

Nejpravděpodobnější příčinou bude právě onen nákup nových strojů do svého 

vozového parku a započetí jejich odpisování. Tyto odpisy mohly vytvořit příliš 

vysoké náklady v prvním roce, při použití zrychlených odpisů, a tím takto 

razantně snížit celkový výsledek hospodaření. V následujících letech Výsledek 

hospodaření stále ubývá, ale už ne tak razantním tempem a celkově můžeme 

říct, že jeho trend směřuje do kladných přírůstků. 

Cizí zdroje nejdříve klesaly v roce 2014 a to o 30%, ale poté přes roky 2015 

a 2016 značně rostly, průměrně o 25%, a to hlavně z důvodu nárůstu 

krátkodobých závazků o 26%, v dalších letech mají už střídavou tendenci. 

6.1.1.3 Vertikální analýza aktiv 

 

Graf  3: Rozložení aktiv v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 

36363

41508

37644 37894
39864

3711
6423 5270 4665

3120

32027
34473

31843 33058

36635

625 612 531 171 109
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2014 2015 2016 2017 2018

[t
is

. 
K

č
]

Rozložení aktiv v letech 2014-2018

Aktiva celkem Stálá aktiva Oběžná aktiva Časové rozlíšení



 

44 

Tabulka 11: Absolutní vyjádření aktiv v tis. Kč za období 2013-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 

AKTIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem 52350 36363 41508 37644 37894 39864 

Dlouhodobý majetek 10054 3711 6423 5270 4665 3120 

Dlouhodobý nehmotný majetek           42 

Dlouhodobý hmotný majetek  10054 3711 6423 5270 4665 3078 

Dlouhodobý finanční majetek             

Oběžná aktiva 42005 32027 34473 31843 33058 36635 

Zásoby 5720 3024 4585 3690 3014 3754 

Pohledávky 32842 24859 22442 22615 25680 28247 

Dlouhodobé pohledávky             

Krátkodobé pohledávky 32842 24859 22442 22615 25680 28247 

Krátkodobý finanční majetek             

Peněžní prostředky 3443 4144 7446 538 4364 4364 

Časové rozlišení 291 625 612 531 171 109 

Tabulka 12: Vertikální analýza aktiv za období 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 

AKTIVA 2014 2015 2016 2017 2018 

Dlouhodobý majetek 10% 15% 14% 12% 8% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0% 0% 0% 0% 1% 

Dlouhodobý hmotný majetek  100% 100% 100% 100% 99% 

Dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 

Oběžná aktiva 88% 83% 85% 87% 92% 

Zásoby 9% 13% 12% 9% 10% 

Pohledávky 78% 65% 71% 78% 77% 

Dlouhodobé pohledávky 0% 0% 0% 0% 0% 

Krátkodobé pohledávky 78% 65% 71% 78% 77% 

Peněžní prostředky / Krátkodobý finanční majetek 13% 22% 2% 13% 12% 

Časové rozlišení aktiv 2% 2% 1% 1% 0% 

 

Při pohledu na majetkovou strukturu aktiv je zřejmé, že společnost má nej-

větší zastoupení aktiv v podobě oběžných aktiv, a to v průměrné hodnotě 87% 

za celé sledované období. Konkrétní dominantní položkou oběžných aktiv jsou 

pohledávky, které tvoří pouze krátkodobé pohledávky. 

Zbylou část aktiv podniku tvoří dlouhodobý majetek o průměrné hodnotě 

13%. Dlouhodobý majetek měl ve sledovaných letech klesající tendenci, 
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nejpravděpodobnějším důvodem bude, že společnost v roce 2015 nakoupila 

DHM, protože jeho zastoupení v dlouhodobém majetku se vyšplhalo na 15% a v 

dalších letech už k dalšímu pořízení nedošlo a docházelo pouze k odepisování 

pořízeného DHM, jako důsledek klesalo procentuální zastoupení, klesání 

přibližně o 2% za rok.  

Co se týče oběžných aktiv, ty jsou nejvíce zastoupeny v podobě pohledávek, 

která tvoří 74% oběžných aktiv. Největší zastoupení mezi pohledávkami mají 

krátkodobé pohledávky, které tvoří veškeré pohledávky. Zbytek oběžných aktiv 

tvoří krátkodobý finanční majetek, a to průměrnou hodnotou 12%. A poslední 

složkou oběžných aktiv jsou zásoby podniku, které nehrají příliš důležitou roli pro 

výkony společnosti, a proto tvoří průměrně jen 11% z oběžných aktiv. 

6.1.1.4 Vertikální analýza pasiv 

 

Graf  4: Rozložení pasiv v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 
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Tabulka 13: Absolutní vyjádření pasiv v tis. Kč za období 2013-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 

PASIVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pasiva celkem 52350 36363 41508 37644 37894 39864 

Vlastní kapitál 28784 21768 23600 14490 17963 18756 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 

Ážio a kapitálové fondy             

Fondy ze zisku 10 10 10 10 10 10 

Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 30967 20929 21658 20991 14380 16262 

Výsledek hosp. běžného úč. obd. -2293 729 1832 -6611 3473 2384 

Cizí zdroje 20566 14453 17491 22687 18784 20813 

Rezervy 96 96 38 37 37 37 

Dlouhodobé závazky             

Krátkodobé závazky 18393 14274 17453 22650 18747 20776 

Bankovní úvěry a výpomoci 2077 83         

Časové rozlišení 3000 142 417 467 1147 295 

Tabulka 14: Vertikální analýza pasiv za období 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 

PASIVA 2014 2015 2016 2017 2018 

Vlastní kapitál 60% 57% 38% 47% 47% 

Základní kapitál 0% 0% 1% 1% 1% 

Ážio a kapitálové fondy 0% 0% 0% 0% 0% 

Fondy ze zisku 0% 0% 0% 0% 0% 

Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 96% 92% 145% 80% 87% 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 14% 8% -46% 19% 13% 

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 0% 0% 0% 0% 0% 

Cizí zdroje 40% 42% 60% 50% 52% 

Rezervy 1% 0% 0% 0% 0% 

Závazky 100% 100% 100% 100% 100% 

Dlouhodobé závazky 0% 0% 0% 0% 0% 

Krátkodobé závazky 99% 100% 100% 100% 100% 

Bankovní úvěry a výpomoci 1% 0% 0% 0% 0% 

Časové rozlišení pasiv 1% 2% 2% 6% 1% 

 

Pasiva podniku jsou ve sledovaných letech rovnoměrně rozdělena průměr-

nou hodnotou 50% mezi vlastním kapitálem a cizím zdrojům. Ze začátku období 
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převažuje především vlastní kapitál, ale postupně v následujících letech se cizí 

zdroje zvyšují, až se dostávají do mírné převahy oproti vlastnímu kapitálu. 

  Vlastní kapitál je z drtivé většiny tvořen hospodářským výsledek z minulých 

let. Tento hospodářský výsledek se v pozdějších sledovaných letech používal na 

vyrovnání ztráty z daného roku a konkrétně to byl rok 2016, ztráta vznikla z dů-

vodu již víše zmiňovaných odpisů. Se ztrátou se v tomto roce pravděpodobně 

počítalo, a proto byla právě položka hospodářského výsledku z minulých let aku-

mulována, aby podnik mohl své finance investovat a nemusel se bát ohrožení 

finanční stability společnosti. 

 Co se týče cizích zdrojů, tak ty jsou převážně tvořeny pouze krátkodobými 

závazky. Jiné cizí zdroje v podniku nejsou významně nebo vůbec zastoupeny. 

Na konci sledovaného období začínají převažovat v pasivech právě cizí zdroje 

v zastoupení 52% celkových pasiv, oproti začátku kde byla hodnota pouze 40%. 

6.1.2 Analýza výkazu zisku a ztrát 

Následující grafy a tabulky zobrazují vývoj a zastoupení jednotlivých položek 

výkazu zisku a ztrát. Položky zobrazené v grafech a tabulkách byly vybrány tak, 

aby reprezentovaly co největší část výkazu. Ostatní položky nebyly vůbec za-

stoupeny anebo byly zastoupeny jen velmi malou nepatrnou hodnotou. 
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6.1.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 

 

Graf  5: Vývoj VZZ v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 

Tabulka 15: Horizontální analýza VZZ v tis. Kč za období 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Výkony/Tržby 67967 80703 97005 100403 124660 

Výkonová spotřeba 56875 69852 82296 84080 108257 

Osobní náklady 8290 9769 11621 12821 14128 

Provozní výsledek hospodaření 970 2235 -6593 3520 3085 

Výsledek hospodaření za účetní období 729 1832 -6611 3473 2384 

            

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Výkony/Tržby 13% 19% 20% 4% 24% 

Výkonová spotřeba 16% 23% 18% 2% 29% 

Osobní náklady 15% 18% 19% 10% 10% 

Provozní výsledek hospodaření -145% 130% -395% -153% -12% 

Výsledek hospodaření za účetní období -132% 151% -461% -153% -31% 

 

Společnost vykazuje téměř konstantní růst výkonů průměrně o 16% ročně. 

Výjimka je v roce 2017, kde nárůst byl pouze 4%. Pozitivní je, že podnik vykazuje 

každoroční růst.  
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To samé platí pro výkonovou spotřebu i osobní náklady. Klesající tendenci 

má však od roku 2016 provozní výsledek hospodaření a výsledek hospodaření 

za účetní období, a to průměrnou hodnotou 215% ročně. Právě v roce 2016 měla 

společnost velmi razantní pokles provozního výsledku hospodaření o 395% a vý-

sledku hospodaření za účetní období o 461%. Tento jev je pravděpodobně způ-

soben z důvodu začátku odpisů nakoupeného DHM v roce 2015, nárůstu 

ostatních provozních nákladů a jiných provozních nákladů. 

6.1.2.2 Vertikální analýza výkazu zisku a zrát 

 

Graf  6: Zastoupení položek VZZ v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 
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Tabulka 16: Vertikální analýza VZZ za období 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Výkony/Tržby 67967 80703 97005 100403 124660 

Výkonová spotřeba 56875 69852 82296 84080 108257 

Osobní náklady 8290 9769 11621 12821 14128 

Mzdové náklady 0 7267 8651 9517 10499 

SZP 0 2420 2863 3177 3492 

Ostatní náklady 0 82 107 127 137 

Úpravy hodnot DNM a DHM 0 705 1303 963 483 

Ostatní provozní náklady 0 671 3800 2622 3455 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti 970 2235 -6593 3520 3085 

Výsledek hospodaření za účetní období 729 1832 -6611 3473 2384 

            

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Výkony/Tržby 100% 100% 100% 100% 100% 

Výkonová spotřeba 84% 87% 85% 84% 87% 

Osobní náklady 12% 12% 12% 13% 11% 

Mzdové náklady 0% 74% 74% 74% 74% 

SZP 0% 25% 25% 25% 25% 

Ostatní náklady 0% 1% 1% 1% 1% 

Úpravy hodnot DNM a DHM 0% 1% 1% 1% 0% 

Ostatní provozní náklady 0% 1% 4% 3% 3% 

Výsledek hospodaření z provozní činnosti 1% 3% -7% 4% 2% 

Výsledek hospodaření za účetní období 1% 2% -7% 3% 2% 

 

Největší zastoupení ve výkazu zisku a ztrát tvoří výkonová spotřeba, která 

se podílí průměrně 85% na obsahu.  

Dále v menší míře 12% se na výkazu podíly osobní náklady, které jsou prů-

měrně z 74% tvořeny mzdovými náklady. Zbytek osobních nákladů tvoří povinné 

zákonné odvody za zaměstnance, nebo ve zkratce SZP. 

6.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů má celkem tři ukazatele, ale z důvodu menší 

velikosti společnosti, byl zpracován pouze jediný rozdílový ukazatel, a to kon-

krétně čistý provozní kapitál (net working capital). 
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6.2.1 Čistý provozní kapitál (net working capital) 

 

Graf  7: Vývoj ČPK v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 
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6.3 Poměrové ukazatele 
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Tabulka 17: Vývoj ukazatelů likvidity za období 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Běžná likvidita 2,24 1,98 1,41 1,76 1,76 

            

Pohotová likvidita 2,03 1,71 1,24 1,60 1,58 

            

Okamžitá likvidita 0,29 0,43 0,24 0,23 0,22 

            

Běžná likvidita 

Ve všech sledovaných letech se běžná likvidita společnost držela v doporu-

čených hodnotách od 1,5 do 2,5. Ze začátku období začínala na vyšších hodno-

tách, které se postupně snižovaly. Hlavní příčinou snížení tohoto ukazatele bude 

pravděpodobně ztráta oběžných aktiv v čase, průměrně o 9% ročně, a také po-

stupným zvyšováním krátkodobých závazků, průměrně o 5% ročně. 

 

Graf  8: Porovnání běžné likvidity v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 
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Při porovnání ukazatele běžné likvidity oproti kompletnímu segmentu čes-

kého stavebnictví můžeme vidět, že společnost má tendenci kopírovat trend 

běžné likvidity v Česku. Silnější výkyv můžeme pozorovat ze začátku sledova-

ného období, kdy je běžná likvidita mírně vyšší než průměr. Tento výkyv ovšem 

v průběhu ostatních let mizí až dokonce v posledním sledovaném roku se likvidita 

společnosti rovná likviditě českého stavebnictví. 

Pohotová likvidita 

Tento ukazatel likvidity se po většinu sledovaného období drží nad doporu-

čeným rozmezím od 0,9 do 1,5, ale je třeba brát v potaz, že tyto hodnoty jsou jen 

doporučené a orientační, není tudíž podmínka se v tomto intervalu držet. Hlavní 

důvodem, proč se tato hodnota pohybuje nad doporučenou hranicí je především 

fakt, že podnik nedrží příliš velký stav zásob, ale jak už bylo zmiňováno pro pod-

nik a jeho činnost nejsou zásoby klíčové, a proto můžeme tento fakt víceméně 

zanedbat. Razantnější změna tohoto ukazatele nastává v roce 2016, kde se uka-

zatel dostává do doporučených hodnot, a to především díky zvýšení krátkodo-

bých závazků v tomto roce o 30%. 

 

Graf  9: Porovnání pohotové likvidity v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 
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U porovnání můžeme sledovat, že i když doporučená hodnota začíná na 

hodnotě 0,9, tak se i průměrná hodnota českého stavebnictví drží spíše ve 

vyšších hodnotách této likvidity. U vybraného podniku můžeme opět říci, že ze 

začátku období měl mírně zvýšenou pohotovou likviditu oproti celkovému prů-

měru, která se postupem let vyrovnává a ke konci období můžeme dokonce i říci, 

že má tendenci kopírovat průměrné hodnoty pohotové likvidity a nevykazuje 

žádné větší výkyvy. 

Okamžitá likvidita 

Tento poslední ukazatel likvidity se po celou dobu drží téměř na stejných 

hodnotách a také v doporučeném rozmezí 0,2 – 0,5. Okamžitá likvidita podniku 

se ale drží spíše na spodní hranici, příčinou nejspíše bude vysoký poměr krátko-

dobých pohledávek podniku. Výjimku tvoří rok 2015, kdy dochází ke značnému 

zvýšení okamžité likvidity až na hodnotu 0,43. Toto bylo způsobeno navýšením 

krátkodobých závazků o 22% a zároveň i snížení krátkodobých pohledávek o 

10%. Opět nejpravděpodobnější příčinou byl již zmiňovaný nákup DHM. 

 

Graf  10: Porovnání okamžité likvidity v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 
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U tohoto porovnání můžeme poprvé sledovat značný rozdíl mezi trendy průměru 

a vybrané společnosti. Toto ihned nemusí znamenat potíže, musíme totiž brát 

v potaz, že průměrná hodnota českého stavebnictví se stanovuje ze všech jed-

notek zabývající se stavebnictvím v Česku a zájmy a předměty činností těchto 

subjektů se mohou velmi lišit. Tudíž mohou i se svým majetkem nakládat různými 

způsoby. Za mírně varovné bychom mohli považovat klesající tendenci této likvi-

dity v posledních třech sledovaných letech. Společnost by si měla dát pozor, aby 

se tato hodnota nedostala pod 0,2. Snížení ukazatele pod tuto hodnotu už by 

mohlo znamenat mírné potíže s okamžitou likviditou. 

6.3.2 Ukazatele Rentability 

Tento ukazatel vyjadřuje míru výnosnosti podniku. Jinými slovy, jak moc je 

schopen prostředky do něj vložené převést na co nejvyšší zisk. Jde o co nejvyšší 

možnou dosažitelnou hodnotu těchto ukazatelů. 

Pro výpočet těchto ukazatelů je důležité si nejprve stanovit druh zisku EBIT, 

který se rovná součtu hospodářskému výsledku před zdaněním a nákladových 

úroků. 

Tabulka 18: Výpočet zisku EBIT v tis. Kč za období 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

HV před zdaněním 729 2263 -6611 3464 6056 

Nákladové úroky 24 3 6 39 84 

        

EBIT 753 2266 -6605 3503 6140 

Tento stanovený druh zisku se dosadí do patřičných vzorců a vypočítají se 

následující hodnoty ukazatelů: 

• ROA = EBIT / Aktiva celkem 

• ROE = EBIT/ Vlastní kapitál 

• ROS = EBIT/ Tržby za prodej vl. výrobků 
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Tabulka 19: Výpočet ukazatelů rentability za období 2014-2018 [zdroj: vlastní, 

zpracování: vlastní] 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem 36363 41508 37644 37894 39864 

Vlastní kapitál 21768 23600 14490 17963 18756 

Tržby za prodej vl. Výrobků 67967 80703 97005 100403 124660 

        

EBIT 753 2266 -6605 3503 6140 

        

ROA (Rentabilita aktiv) 2% 5% -18% 9% 15% 

ROE (Rentabilita vl. kapi) 3% 10% -46% 20% 33% 

ROS (Rentabilita tržeb) 1% 3% -7% 3% 5% 

 

Graf  11: Vývoj rentability v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 

Rentabilita aktiv 
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Porovnání rentability aktiv 

 

Graf  12: Porovnání rentability aktiv v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní, 

 zpracování: vlastní] 
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Stejně jako u předchozího ukazatele měl ze začátku období rostoucí ten-

denci, ovšem tento ukazatel utrpěl největší propad ze všech těchto ukazatelů 

mezi roky 2015-2016 a to o rovných 46%. Největším důvodem bude záporný vý-
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Porovnání rentability vlastního kapitálu 

 

Graf  13: Porovnání rentability vlastního kapitálu v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní, 

zpracování: vlastní] 
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český průměr a rostl. 

Rentabilita tržeb 
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2016, zažil tento ukazatel propad pouze o 7%, oproti ostatním ukazatelů. Tudíž 
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ročně. 
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těchto ukazatelů, a to vše navíc ve zvýšeném tempu oproti přechozímu růstu. Dá 

se tedy říci, že podnik úspěšně investoval a zvýšil svůj meziroční přírůst těchto 

ukazatelů a tím zvýšil svojí celkovou rentabilitu. Hlavní příčinou tohoto růstu je 

meziroční zvyšování hospodářského výsledku před zdaněním, a to průměrně o 

51% ročně. 

Porovnání rentability tržeb 

 

Graf  14: Porovnání rentability tržeb v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 
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V rámci těchto ukazatelů byli zpracovány následující ukazatele: 

• Míra zadluženosti – Cizí kapitál / Aktiva celkem 

• Míra samofinancování – Vlastní kapitál / Aktiva celkem 

• Úroková míra – EBIT / Nákladové úroky 

Pro výpočet byl opět použit tip zisku EBIT z přechozí kapitoly a byly použity 

následující položky z účetních výkazů a byly vypočítány ukazatele zadluženosti 

dle zmiňovaných vzorců. 

Tabulka 20: Položky účetních výkazů v tis. Kč pro ukazatele zadluženosti za období 

2014-2018 [zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Vlastní Kapitál 21768 23600 14490 17963 18756 

Aktiva celkem 36363 41508 37644 37894 39864 

Cizí kapitál 14453 17491 22687 18784 20813 

HV před zdaněním 729 2263 -6611 3464 6056 

Nákladové úroky 24 3 6 39 84 

            

EBIT 753 2266 -6605 3503 6140 

Tabulka 21: Ukazatelé zadluženosti za období 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

 zpracování: vlastní] 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

            

Míra zadluženosti 40% 42% 60% 50% 53% 

           

Míra samofinancování 60% 58% 40% 50% 47% 

           

Úrokové krytí 31,38 755,33 -1100,83 89,82 73,10 
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Graf  15: Podíl vlastních a cizích zdrojů v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 
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tak by společnost měla mít snahu tento ukazatele ještě trochu snížit, a především 

zabránit jeho růstu. 

Porovnání míry zadluženosti 

 

Graf  16: Porovnání míry zadluženosti v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 
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dvěma ukazateli, protože poslední dva roky sledovaného období se jí daří tyto 

hodnoty téměř vyrovnat na stejné díly.  

Porovnání míry samofinancování 

 

Graf  17: Porovnání míry samofinancování v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní, 

zpracování: vlastní] 
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kvůli záporné hodnotě zisku EBIT, je tento ukazatel záporný. Ovšem hned násle-

dující rok 2017 je už společnost schopna své nákladové úroky zaplatit hned 

82,92krát. Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla v roce 2015 a to 755,33. Pře-

devším to bylo způsobeno vysokou hodnotu zisku EBIT a také velmi nízkými ná-

kladovými úroky. Poslední sledovaný rok byla tato hodnota na velmi zdravé 

hodnotě 73,10. Takto vysoké hodnoty jsou především způsobeny nízkými nákla-

dovými úroky podniku. 

6.3.4 Ukazatele aktivity 

Díky těmto ukazatelům zjistíme, jak je podnik efektivní při práci se svými ak-

tivy. Tyto ukazatele uvádějí dvě hodnoty, a to nejdříve obratovost, která vyjadřuje 

kolikrát se konkrétní aktiva za dané účetní období otočí. A dále dobu obratovosti, 

která vyjádří tuto hodnotu v počte dní, po které jsou aktiva vázána. 

Tabulka 22: Položky účetních výkazů pro ukazatele aktivity za období 2014-2018 

[zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby za prodej vlastních výrobků 67967 80703 97005 100403 124660 

Zásoby 5720 3024 4585 3690 3014 

Krátkodobé pohledávky 32842 24859 22442 22615 25680 

Aktiva celkem 36363 41508 37644 37894 39864 

Krátkodobé závazky 18393 14274 17453 22650 18747 
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Tabulka 23: Ukazatelé aktivity za období 2014-2018 [zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Obratovost aktiv 1,87 1,94 2,58 2,65 3,13 

Obratovost zásob 11,88 26,69 21,16 27,21 41,36 

Obratovost pohledávek 2,07 3,25 4,32 4,44 4,85 

Obratovost závazků 3,70 5,65 5,56 4,43 6,65 

        

Dobra obratu aktiv 195,28 187,73 141,64 137,76 116,72 

Doba obratu zásob 30,72 13,68 17,25 13,41 8,82 

Dobra obratu pohledávek 176,37 112,43 84,44 82,21 75,19 

Dobra obratu závazků 98,78 64,56 65,67 82,34 54,89 

 

Graf  18: Ukazatele obratovosti v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 
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Graf  19: Ukazatele aktivity v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní, zpracování: vlastní] 
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Obratovost pohledávek 

Obrat pohledávek udává, kolikrát se pohledávky přemění na peníze během 

roku. V případě vybraného podniku má tento ukazatel rostoucí tendenci. Nejprve 

začal na nejnižší hodnotě 2,07 v roce 2014 a každoročním přírůstkem se dostal 

více než dvojnásobnou hodnotu, a to až na hodnotu 4,85 v roce 2018. Tento 

trend můžeme považovat za pozitivní, protože společnosti se daří vícekrát za rok 

přeměnit své pohledávky na finance. Hlavním důvodem je každoroční zvyšování 

svých tržeb. Pohledávky zůstávají více méně na stejných hodnotách. 

Naopak doba obratu pohledávek udává, jak dlouho musí podnik čekat na 

peníze od svých odběratelů. Tento ukazatel měl kolísavou tendenci ve sledova-

ném období. Začal v roce 2014 na hodnotě 176,37 dní a postupně se podniku 

dařilo tento ukazatel snížit více než na polovinu, konkrétně 75,19 v roce 2018. 

Obratovost závazků 

Ukazatel vyjadřuje, jak dlouho podniku trvá uhradit své závazky vůči svým 

dodavatelům. Tento ukazatel může být důležitý pro potencionální dodavatele vy-

brané společnosti. Mohou skrz něho odhadnout platební morálku daného pod-

niku. V tomto případě začal ukazatel na nízké hranici 3,70 v roce 2014. V dalších 

dvou letech tato hodnota vyrostla na hodnoty okolo 5,6. Následující rok ale opět 

klesla na 4,43, ale bohužel poslední rok sledovaného období se hodnota dostala 

na své maximum a to 6,65. Tato hodnota ale ovšem nemusí být nijak alarmující, 

pořád se drží na nižších hodnotách. 

Co se týče doby obratu závazků tak nejdéle museli na svoje platby čekat 

dodavatelé v roce 2014 a to 98,78 dní, a naopak nejkratší doba byla v posledním 

sledovaném roce 2018 a to 54,89. Můžeme tedy říci, že podnik se snaží tuto dobu 

minimalizovat a stávat se více solventní pro dodavatele a může si tím zajistit na-

příklad lepší dodavatelské podmínky. Tento ukazatel by měla hlavně společnost 

kontrolovat, aby hodnoty nepřekročily domluvené doby splatnosti faktur a společ-

nost se nevystavovala tak zbytečným případným pokutám.  
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6.4 Souhrnné ukazatele 

6.4.1 Bonitní model 

Kralickův rychlý test 

Tento test pomocí čtyř rovnic bodově ohodnotí společnost. Vyhodnotí tak 

celkovou efektivnost a stabilitu podniku. Byly zpracovány čtyři ukazatele, které 

byly následovně obodovány a aritmetický průměr bodů každého roku byl vyhod-

nocen. 

Tabulka 24: Výsledek Kralickova rychlého testu za období 2014-2018 [zdroj: vlastní, 

zpracování: vlastní] 

Bonitní model 2014 body 2015 body 2016 body 2017 body 2018 body 

Koeficient vlastního kapitálu 0,60 4 0,57 4 0,38 4 0,47 4 0,47 4 

Splácení dluhů 1,37 0 1,60 0 36,31 4 -7,77 0 10,35 2 

Cash flow v tržbách 0,02 1 0,05 1 -0,18 0 0,09 2 0,15 4 

Rentabilita aktiv (ROA) 0,11 4 0,08 2 0,01 1 -0,02 0 0,01 3 

    2,25   1,75   2,25   1,5   3,25 

Vyhodnocení šedá zóna šedá zóna šedá zóna šedá zóna bonitní 

 

 

Graf  20: Vývoj Kralickova rychlého testu v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 
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Z první tabulky můžeme vidět, že nejvyšších bodových ohodnocení podnik 

dosahuje v prvním z ukazatelů, a to koeficientu vlastního kapitálu, jinými slovy 

také samofinancování. Co se týče ostatních ukazatelů, tak ty už nedosahují tak 

dobrých výsledků jako první zmiňovaný. Druhý nejúspěšnější byl ukazatel renta-

bility aktiv, poté cash flow v tržbách a nejmenší bodové ohodnocení získal uka-

zatel splácení dluhů. 

Výsledný součet bodů určil, že vybraná společnost se pohybuje po většinu 

doby sledovaného období v šedé zóně. Ale v posledním sledovaném roce se 

stává společnost plně bonitní. Šedá zóna po většinu sledovaných let nemusí 

nutně znamenat, že by podnik neměl prosperovat a mít nějaké finanční potíže. 

Jen podnik nemůžeme uznat za plně bonitní. V grafu č. 18 můžeme sledovat, že 

výsledné hodnocení podniku má spíše střídavou tendenci, ovšem zdá se, že uka-

zatel v posledním roce má tendenci k růstu a společnost by měla zůstat bonitní. 

6.4.2 Bankrotní model 

Altmanův index 

Tento slouží k tomu, abychom dokázali určit, zda se společnost nachází 

v prosperitě anebo jestli náhodou nesměřuje do bankrotu. Jinými slovy určí fi-

nanční zdraví podniku. 

Pro určení tohoto indexu se pro sledované roky provede výpočet ukazatelů 

pro patřičnou rovnici a výsledky se následovně vyhodnotí. Výsledek nám určí, 

v jakém pásmu finančního zdraví se společnost nachází. 

Tabulka 25: Hodnoty Altmanovo indexu za období 2014-2018 [zdroj: vlastní, 

zpracování: vlastní] 

Bankrotní model 2014 2015 2016 2017 2018 

u1 0,49 0,41 0,24 0,38 0,40 

u2 0,02 0,04 -0,18 0,09 0,06 

u3 0,02 0,05 -0,18 0,09 0,15 

u4 1,51 1,35 0,64 0,96 0,90 

u5 1,87 1,94 2,58 2,65 3,13 

Altmanův index 2,91 2,99 2,30 3,66 4,28 

  Prosperita Prosperita Šedá zóna Prosperita Prosperita 
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Graf  21: Vývoj Altmanova indexu v letech 2014-2018 [zdroj: vlastní,  

zpracování: vlastní] 

Z vypočítaných hodnot Altmanova indexu můžeme v grafu č. 19 sledovat, že 

podnik se držel po většinu sledovaného období na spodní hranici prosperity poté 

se v roce 2016 dostal do šedé zóny, ale ovšem hned v následujícím roce se vrátil 

do pásma prosperity a můžeme sledovat i rostoucí trend tohoto indexu po zbytek 

období. Všeobecně můžeme podnik považovat za finančně zdraví. 

6.5 Zhodnocení a doporučení na základě finanční 

analýzy 

6.5.1 Zhodnocení 

Elementární metody 

Při rozboru jednotlivých účetních výkazů si můžeme všimnout, že celkový 

trend majetku společnosti je dán oběžným majetek, který tvoří průměrně 87 % 

celkových aktiv podniku. Trend oběžných aktiv je dán pohledávkami, které tvoří 

75 % všech oběžných aktiv. Pohledávky jsou ve 100 % zastoupeny krátkodobými 
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pohledávkami. Zbylá aktiva jsou tvořena dlouhodobým majetkem a jeho trend je 

určen dlouhodobým hmotným majetkem. Dlouhodobý hmotný majetek tvoří veš-

kerý dlouhodobý majetek společnosti tudíž 100 %. Zároveň je dlouhodobý maje-

tek financován vlastním kapitálem, což odpovídá zlatému pari pravidlu 

financování. 

Trend pasiv je určen vlastním kapitálem a cizími zdroji téměř ve stejné míře, 

až téměř v poměru 50:50, což odpovídá zlatému pravidlu vyrovnání rizika. Vlastní 

kapitál je z více než 90 % určen výsledkem hospodaření z minulých let, protože 

společnost neustále produkuje zisk, výjimkou je však rok 2016, kde podnik jako 

jediný rok vykázal ztrátu. I tento rok byl však ziskový. Jestliže ke vzniklé ztrátě 

budou připočteny odpisy tohoto roku, které představuje pouze náklady (nevyna-

ložený výdaj) tak EBITDA vyjde v kladných číslech. Zbylou část tvoří výsledek 

hospodaření z daného roku. Trend cizích zdrojů určují ve 100 % závazky a kon-

krétně pouze krátkodobé závazky. 

 Co se týče výkazu zisku a ztrát tak jeho trend je určen z průměrně 85 % 

výkonovou spotřebou. Zbylé části tvoří průměrně z 12 % osobní náklady a zbylou 

část tvoří výsledek hospodaření, díky ztrátě v roce 2016 je průměrná hodnota 

pouze 1 %, ale jinak se tato hodnota průměrně drží na 2,5 %. Trend osobních 

nákladů je dán ze 74 % mzdovými náklady a zbylých 26 % tvoří zákonné odvody 

za zaměstnance. 

Rozdílové ukazatele 

Čistý provozní kapitál jako jediný zpracovaný ukazatel vykazuje kromě roku 

2016 konstantní vývoj a kumulaci prostředků. Toto bylo především způsobeno 

růstem oběžných aktiv, a ne příliš velkými změnami krátkodobých závazků. 

Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita se po celé sledované období držela v doporučených hodno-

tách a v celku sleduje trend českého stavebnictví, až ho téměř kopíruje. Začátek 

sledovaného období provází vyšší hodnoty, které postupně klesaly, a to hlavně 

díky ztrátě oběžných aktiv a zvýšení krátkodobých závazků ve sledovaných le-

tech. 
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Hodnota pohotové likvidity se drží po celé období mírně nad doporučeným 

rozmezím. Hlavním důvodem, že tento ukazatel nevychází v doporučených hod-

notách, je nízký stav zásob podniku. Je důležité připomenout, že zásoby pro pod-

nik nehrají důležitou roli v činnosti, jsou řízeny metodou just in time. Proto tento 

výkyv nemusí hned znamenat nějaký problém.  

Okamžitá likvidita se téměř po celé období drží na stejné hodnotě a v dopo-

ručených hodnotách. Drží se ale spíše na dolní hranici doporučení, a to hlavně 

kvůli vysokému poměru krátkodobých pohledávek podniku. Jedinou výjimkou je 

rok 2015, kde hodnota prudce vyrostla, a to kvůli razantnímu zvýšení závazků a 

zároveň snížení pohledávek. 

Celkově můžeme společnost považovat za likvidní. 

Ukazatele rentability 

Jak rentabilita aktiv, vlastního kapitálu a tržeb sledují stejný trend. Ze začátku 

období měly mírnou tendenci k růstu, poté utrpěly v roce 2016 značnou ztrátu a 

poté můžeme sledovat opětovný růst s větším ročním procentuálním přírůstkem. 

Co se týče rentability aktiv, vlastního kapitálu a tržeb, tak tady byl úpadek 

v roce 2016 způsoben nakoupením DHM, tzn., že odpisy tohoto DHM měly vliv 

na záporný HV. Rentabilita tržeb až takový úpadek v roce 2016 nezažila, byl to 

propad pouze o 7%. Dá se teda říci, že tržby nebyli tolik ovlivněny oproti ostatním 

ukazatelům.  

Když vynecháme rok 2016, tak ve všech ostatních letech mají rentability ros-

toucí trend u rentability aktiv průměrně 8% ročně, rentability vlastního kapitálu 

17% ročně a rentability tržeb 3% ročně. Můžeme teda říci, že společnost je 

v celku rentabilní. 

Ukazatele zadluženosti 

Co se týče ukazatelů zadluženosti, tak u podniku ze začátku období převa-

žuje vlastní kapitál, ale postupně se společnost dostává téměř do vyváženého 

ideálního poměru 50:50 s cizím kapitálem. 

U ukazatele úrokového krytí se pohybuje ve vysokých hodnotách, dokonce 

převyšuje i český průměr. Tato hodnota se pohybuje ve zdravých hodnotách. 
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Celkově můžeme říci, že společnost drží vyváženou strukturu svého kapitálu 

a je schopná krýt své úroky. 

Ukazatele aktivity 

Obratovost aktiv každý rok rostla průměrně o 14% ročně. Tento trend mů-

žeme považovat za pozitivní a je hlavně způsobem růstem tržeb o 16% ročně. 

Stejný trend kopíruje i doba obratu aktiv. 

Obratovost zásob není pro podnikovou činnost až tak důležitá, a proto mů-

žeme sledovat roční úbytek zásob 5%, ale z důvodu růstu tržeb můžeme sledo-

vat u obratovosti zásob i doby obratu zásob stejný vývojový trend jako obratovost 

aktiv. 

Obratovost pohledávek měla též rostoucí tendenci s ročním přírůstkem 25% 

tohoto ukazatele. Tento trend je zapříčiněn každoročním zvyšováním tržeb prů-

měrně o 16%. V roce 2018 se hodnota dostane až 4,85 obratu za účetní období. 

Naopak u doby obratu pohledávek v roce 2018 společnost získá své pohledávky 

zaplaceny za přibližně 76 dní. 

Obratovost závazků má i jako všechny předchozí ukazatele rostoucí ten-

denci přibližně 20% ročně. A v roce 2018 museli dodavatelé na své platby čekat 

průměrně 55 dní. Můžeme říci, že podnik se snaží tuto dobu minimalizovat a být 

solventní pro své dodavatele. 

U všech ukazatelů můžeme sledovat zvyšující se tendenci a snahu společ-

nosti je maximalizovat a být více „aktivní“. 

Kralickův rychlý test 

Kralickův rychlý test ukázal, že podnik se po většinu sledovaného období 

drží v tzv. šedé zóně a má střídavou tendenci. To nemusí znamenat, že by podnik 

měl mít jakékoliv potíže. V posledním sledovaném roce se ovšem podnik dostává 

do pásma prosperity a stává se plně bonitní. Mělo by být snahou společnosti si 

tento narůst ukazatele udržet a zůstat plně bonitní. 
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Altmanův index 

Altmanův index po ze začátku období držel na spodní hranici prosperity poté 

v roce 2016 zažil lehký úpadek do šedé zóny, ale od té doby můžeme u ukazatele 

sledovat rapidní rostoucí tendenci o 38% ročně. Ukazatel se už nadále pohybuje 

bezpečně v pásmu prosperity. Snaha společnosti by měla být si tento trend udr-

žet. Podnik tak můžeme považovat za finančně zdravý.  

6.5.2 Doporučení 

Po celkovém zhodnocení všech ukazatelů můžeme říci, že společnost si 

vede dobře a má dobře nastavenou finanční stránku podniku a také výkonnost 

po celou dobu sledovaného období. Jediný výkyv nastal v roce 2016, a to z dů-

vodů nakoupení DHM a počátku jejich odpisů. Nicméně i tento rok byl však zis-

kový. Při připočtení odpisů tohoto roku k celkově vzniklé ztrátě roku 2016 

dostaneme EBITDA v kladných hodnotách. Ze swot analýzy je patrné že společ-

nost by měla zapracovat na marketingu a všeobecné propagaci a také by měla 

zapracovat více lidí do vyššího managementu, aby podnik nebyl závislý na jedné 

osobě. Doporučení je setrvat v tomto stavu a udržet si rostoucí tendenci. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce s názvem „stanovení hospodářského vývoje staveb-

ního podniku“ bylo provedení finanční analýzy z veřejně dostupných účetních vý-

kazů, následovné zhodnocení a doporučení pro budoucí vývoj podniku. Pro tento 

účel jsem si vybral společnost ASANO spol. s.r.o., jde o menší společnost s po-

čtem zaměstnanců pohybující se okolo třiceti. Veškeré podklady jsem převzal 

z veřejně dostupných účetních výkazů, které firma zpracovává. Konkrétně to byla 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty z let 2014 až 2018. 

 Nejprve byly v teoretické části popsány části jako stavební podnik, jednotlivé 

účetní výkazy a poté jednotlivé metody z finanční analýzy. Konkrétně metody, 

které byly následně použity v praktické části. 

V praktické části byla už aplikovaná finanční analýza jako taková. Nejprve 

došlo ke kompletní horizontální a vertikální analýze rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty. Poté byly zpracovány jednotlivé poměrové ukazatele. Konkrétně ukazatele 

likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. Všechny výsledky byly zpracovány do 

tabulek, patřičných grafů a následně okomentovány a vyhodnoceny. 

Situace společnosti ASANO spol. s.r.o. byla vyhodnocena jako velmi dobrá. 

Podnik dobře hospodaří se svými prostředky a má vyváženou finanční strukturu. 

Až na drobné výjimky společnosti splňuje veškeré doporučení hodnoty ukazatelů 

a obstojně sleduje trend českého stavebnictví po celé sledované období. Nejlep-

ších výsledků ze všech sledovaných let vychází právě poslední sledovaný rok 

2018. Můžeme sledovat i rostoucí trend ukazatelů, a tudíž se dá očekávat pozi-

tivní vývoj i do dalších let. 

V závěrečném doporučení bylo zopakováno, že podnik se těší dobrému fi-

nančnímu zdraví a není nijak ohrožen. Společnost by měla setrvat v tom co dělá 

a udržet si tento rostoucí trend z posledních let. Nicméně by se měla zaměřit na 

svojí propagaci a marketing. Zároveň by se měla pokusit začlenit do vyššího ma-

nagementu více pracovníků a pomoci tak jedinému člověku v současné době 

na této pozici. 
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