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Abstrakt 

Bakalářská práce analyzuje finanční zdraví stavebního podniku v letech 2009-2012, 

za použití odpovídajících metod a ukazatelů finanční analýzy. A na základě dosažených 

výsledků definuje vhodné návrhy a opatření na zlepšení stávající hospodářské situace 

společnosti. 

 

 

Abstract 

This bachelor`s thesis analyzes financial health of the construction company in 2009-2012 

using suitable methods and pointers of the financial analysis. And based on the results 

defines the appropriate proposals and measures for strengthen the current financial 

situation of the company. 
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Úvod 

Cílem každého majitele podniku je, aby jeho firma prosperovala, dosahovala 

zisku a zvyšovala svou tržní hodnotu. K dosažení této vize je podstatný předpoklad v 

odborné schopnosti v daném řemeslu. Dříve by snad bylo možné, vést podnik pouze 

s tímto předpokladem. Dnes však k prosperujícímu podniku vede trochu složitější cesta. 

Nutné je dobře znát prostředí, do kterého chceme vstoupit. A také důležitou stránkou 

jsou odborné znalosti v oblasti ekonomiky podniku. 

V dnešní době, kdy ještě trvá, nebo snad už doznívá, finanční krize, si stále více 

společností uvědomuje, jak je důležitá znalost ohledně aktuální finanční stránky 

společnosti. Ke zjištění této stránky podniku nám slouží nejrůznější metody a nástroje 

finanční analýzy. Znalost finanční kondice nám pomůže uvědomit si možnosti podniku 

a předcházet tak řadě potencionálním problémům. Primárními zdroji informací finanční 

analýzy jsou základní účetní výkazy. Jedná se o rozvahu a výkaz zisku a ztráty a přehled 

o peněžních tocích. Na bázi těchto výkazů je možné sestavit finanční analýzu za určité 

období. Cílem analýzy je zjistit, jaký je trend vývoje hospodaření a kterým směrem se 

firma ubírá. Umožní nám také lépe odhadovat budoucí vývoj, na který můžeme různými 

opatřeními reagovat. 

Téma mé bakalářské práce je řízení likvidity stavebního podniku. Zajištění 

likvidity je předpoklad k zajištění existenci podniku. Často se ve finančním řízení 

setkáváme, že i podnik, který vykazuje zisky, není schopen platit své závazky v daných 

termínech, má tedy problémy s řízením platební schopnosti. Tyto problémy mohou 

v nejhorším případě vést až k zániku firmy.  

V úvodu teoretické části bakalářské práce, se zaměřuji obecně na finanční 

analýzu, kde jsou popsány jednotlivé ukazatele jak poměrové tak rozdílové. Dále se 

zabývám nástroji týkající se přímo řízení likvidity především řízení oběžného majetku, 

vymáhání pohledávek, metody placení, cash flow a dalšími nástroji, které mají vliv na 

likviditu. 

Cílem této práce je provést analýzu společnosti IVOSSTA spol. s.r.o. a 

navrhnout opatření k případným problémům. Finanční analýza je provedena dle metod 

popsaných v teoretické části. Hlavním zdrojem, který mi byl poskytnut, byly základní 

účetní výkazy společnosti a to rozvaha a výkaz zisku a ztráty za účetní roky 2010 až 

2012.   
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Finanční analýza 

Účelem podniku je legální výroba peněz, tedy zisk. Finanční analýza se snaží z 

účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash-flow) zachytit co nejvíce 

informací a posoudit zdraví podniku, jeho slabiny a navrhnout různá opatření pro 

budoucí chod podniku. Abychom mohli učinit rozhodnutí ohledně financí podniku, je 

důležité mít dostatek informací, tzn., potřebujeme vědět, abychom mohli řídit.  

Za finančně zdravý podnik můžeme považovat takový, který je schopen dostávat 

svým závazkům včas. Zajištění výnosnosti využití majetku, aktivita a finanční stabilita 

podniku jsou cíle finančního řízení. Ekonomická data jsou velmi proměnlivá, z tohoto 

důvodu se v ekonomické situaci podniků uplatňuje finanční analýza účetních výkazů, 

spjatá se třemi potížemi: 

1. absence teoretických modelů „vzorových“ podniků 

2. neexistují ani obecně funkční hodnoty ukazatelů 

3. jinde použitelné metody zpracování dat v ekonomii selhávají [1] 

 

Typických znakem podniku je ekvifinalita, tj. že požadovaný konečný stav 

podniku může být docílen různými cestami, a inverzibilita, tzn. že, je nemožné uvedení 

podniku do stavu počátečního.  

Finanční analýza podniku je chápána jako metoda hodnocení hospodaření 

podniku z hlediska financí, pří které se data třídí, shromažďují, poměřují mezi sebou 

navzájem, hledají se souvislosti mezi nimi, a pozoruje se jejich vývoj v čase. [2] 

 

V praxi obvykle vídáme názory, že pro finanční rozhodnutí jsou postačující 

informace získané z účetnictví přímo prostřednictvím účetních výkazů, které podnik 

shromažďuje a eviduje. Tyto údaje však nemusí mít dostatečnou vypovídající schopnost 

pro finanční rozhodovaní manažerů. Neposkytují ani celkový obraz o hospodaření 

podniku, o jeho silných a slabých stránkách, nebezpečích, příležitostech. K tomu nám 

slouží finanční analýza, ta jednotlivé údaje z výkazů navzájem poměřuje. Některé čísla 
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z výkazů dostávají smysl až při porovnání s jinými číselnými údaji. Závěry vyvozené 

z finanční analýzy slouží pro rozhodování ohledně financí, investic, ale také pro 

vlastníky, věřitelé, nebo potencionálním zájemcům o podnik, aby jim byl poskytnut 

věrohodný a detailní obraz hospodaření podniku. [3] 

 

Smyslem finanční analýzy je provést, za pomoci speciálních metod, rozbor 

finančního hospodaření podniku a podchytit všechny jeho složky. V podrobnější 

analýze je účelem vyhodnotit některou ze složek finančního hospodaření detailněji např. 

se jedná o analýzy rentability, analýzu likvidity, analýzu zadluženosti apod. [4] 

 

1.1.1 Vstupy do finanční analýzy 

Základním zdrojem informací pro finanční analýzu je účetní závěrka a výroční 

zpráva. Výroční zprávu jsou povinny vyhotovit ty společnosti, které musí mít účetní 

závěrku ověřenou auditorem. Tato zpráva je určená především pro investory a měla by 

jim poskytnout věrný obraz i finanční situaci, činnosti podnikání a hospodářském 

výsledku společnosti nejen za uplynulé období, ale i o vyhlídkách budoucího vývoje 

finanční situace a očekávaných výsledcích.  

Soubor finančních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních 

tocích), vypovídajících o hospodaření podniku za určité období, představuje účetní 

závěrka. Povinnost sestavení účetní závěrky ukládá zákon. Podnik přes závěrku 

uveřejňuje informace ohledně své finanční pozice především pro akcionáře a 

investory.[3] 

 

ROZVAHA  

Rozvaha, dříve nazývaná bilance, je přehled o majetku podniku (aktiva) a 

zdrojích jeho krytí (pasiva) v peněžním vyjádření k určitému datu. 

 Aktiva = dlouhodobý majetek + oběžná aktiva 

 Pasiva = vlastní kapitál + cizí zdroje 



13 
 

Uplatňuje se zde pravidlo, že podnik nemůže mít více majetku, než má zdrojů a 

naopak tj. princip bilanční rovnosti (aktiva = pasiva). [3] 

Aktiva (majetek) Pasiva (zdroje financování majetku) 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Oběžný majetek 

Cizí zdroje 

financování 

(závazky) 

Dlouhodobé cizí 

zdroje financování 

Krátkodobé cizí 

zdroje financování 

Obr. 1: Schématické znázornění rozvahy společnosti 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka, informuje o výsledku hospodaření 

podniku z podnikatelské činnosti. Jde o přehled vztahů mezi výnosy, tj. kolik peněz 

firma získala z prodeje výrobků nebo služeb za určitý časový úsek, a náklady, tj. kolik 

peněz firma musela vydat na vytvoření těchto výnosů během určitého období. Odečtem 

nákladů od výnosů dostaneme hospodářský výsledek zisk resp. ztrátu za běžné finanční 

období. 

Hospodářský výsledek = výnosy – náklady 

 

Základní funkcí výsledovky je zjištění hospodářského výsledku z běžného 

období v podrobné struktuře výnosů a nákladů. Tyto informace jsou důležitým 

podkladem pro hodnocení ziskovosti podniku (rentability). 

 

VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ (CASH FLOW) 

Výkaz zisku a ztráty informuje o skutečném pohybu peněžních prostředků, 

příjmech (kladná toková veličina) a výdajích (záporná toková veličina). Žádoucí je, aby 

příjmy převyšovaly výdaje. V praxi se ukazuje, že i ziskový podnik, nemusí být 

platebně schopný hradit své závazky (být likvidní) v daných termínech a může se dostat 

do platebních potíží v horším případě k bankrotu.  
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Předmětem cash flow je prokázat změnu stavu peněžních prostředků za uplynulé 

účetní období a rozčlenit přírůstky a úbytky, které se vztahují ke třem základním 

podnikovým činnostem: 

-cash flow z provozní činnost,  

-cash flow z investiční činnost, 

-cash flow z finanční činnosti. 

 

1.1.2 Rozdílové ukazatele 

Rozdílové ukazatele jsou nazývány fondy finančních prostředků (finanční 

fondy). Je třeba upozornit, že slovo fond zde není myšleno z účetnictví ve smyslu zdroje 

krytí majetku, nýbrž jako shrnutí určitých stavových ukazatelů vyjadřující aktiva nebo 

pasiva nebo rozdíl mezi souhrnem určitých dat krátkodobých aktiv a krátkodobých 

pasiv. [1] 

 

ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL (Net working capital - ČPK) 

Čistý pracovní kapitál, nejčastěji užívaný rozdílový ukazatel, je roven rozdílu 

celkových oběžných aktiv s krátkodobými závazky. Tyto položky jsou nejvíce likvidní 

části podniku a umožní nám oddělit tu část finančních prostředků, se kterou můžeme 

disponovat při úhradě krátkodobých závazků. Pro oběžná aktiva je charakteristická doba 

obratu kratší než jeden rok a řadíme zde zásoby nakoupené i pořízené vlastní výrobou, 

pohledávky, peněžní prostředky a krátkodobý finanční majetek. [1] 

 

ČPK = oběžná aktiva - krátkodobé závazky 

 

Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky má velký vliv na likviditu 

podniku. Přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými zdroji vyjadřuje jak dobré má 

podnik finanční zázemí a také jakým čistým pracovním kapitálem může nakládat 

v případě nějaké nepříznivé situace, např. zvýšení konkurence, stabilita trhu, přírodní 

katastrofa atd.  
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 Ukazatel může být kladný i záporný. Kladná hodnota ČPK udává výši oběžného 

majetku financovanou vlastním i cizím kapitálem a značí překapitalizování podniku. 

S rostoucím ČPK se zvyšuje i finanční stabilita podniku, současně však klesá 

rentabilita. Záporná hodnota znamená, že část dlouhodobého majetku je financována 

krátkodobým kapitálem a signalizuje podkapitalizování podniku. Nižší hodnoty ČPK 

zvyšují podnikatelské riziko. [8] 

  Aktiva       Pasiva 

 

 

 

 

 

 

 

         ČPK 

 

 

 

 

Obr. 2: Znázornění ČPK v rozvaze 
 

ČISTÉ POHOTOVÉ PROSTŘEDKY 

Jelikož čistý pracovní kapitál zahrnuje celkové oběžné aktiva, musíme brát jeho 

vypovídající hodnotu s obezřetností, protože může obsahovat i méně likvidní položky 

nebo dokonce nelikvidní např. nedokončená výroba, nadměrně stavy zásob materiálu, 

nedobytné pohledávky. To nám může zkreslit situaci tak, že čistý pracovní kapitál bude 

růst o málo likvidní položky a likvidita bude očividně klesat. Proto byla vytvořena 

z čistého pracovního kapitálu modifikace, čisté pohotové prostředky, ta nás informuje o 

okamžité likviditě spočítané jako rozdíl peněžních prostředků z hotovosti a z peněžních 

prostředků na běžném účtu se splatnými krátkodobými závazky.  

 

Čistý peněžní majetek = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky 

Stálá aktiva 

 

Dl. nehm. majetek 

 

Dl. hmotný majetek 

 

Dl. finanční majetek 

Oběžná 

aktiva 

Zásoby 

 

Pohledávky 

 

Finanční majetek 

 

Vlastní kapitál 

Celkový 

vložený 

kapitál 

Dl. Závazky 

Kr. závazky 
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ČISTÉ PENĚŽNĚ POHLEDÁVKOVÉ FINANČNÍ FONDY 

Tento ukazatel dostaneme z oběžných aktiv, z nichž odebereme zásoby a 

dlouhodobé nebo nedobytné pohledávky a pak odečte od krátkodobých závazků. [1] 

 

Čisté pohotové prostředky = krátkodobá aktiva – zásoby – krátkodobé pohledávky – 

okamžitě splatná pasiva  

 

1.1.3 Poměrové ukazatele 

Metoda poměrových ukazatelů je užívána často a to po celém světě. Umožňuje 

nám získat velmi rychle a nenákladně základní finanční charakteristiku podniky. 

Poměrový ukazatel popisuje vzájemný vztah mezi dvěma položkami účetních výkazů 

pomocí jejich poměru. 

Dalšími důvody, proč se tyto ukazatele tak hojně užívají, jsou, že nám umožní, 

provádět analýzu časového vývoje finanční situace našeho podniku, nebo také provést 

průřezovou analýzu, tj. porovnání finanční situace podobných firem. 

Jelikož je nepřeberné množství těchto ukazatelů, byly rozděleny do určitých oblastí 

podle finanční analýzy (ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity a 

ukazatele kapitálového trhu). 

 

UKAZATELE RENTABILITY 

Ukazatele hodnotí podnikatelkou činnost a poměřují zisk s výší podnikových zdrojů, 

kterých bylo užito k jeho dosažení. Obecně ukazatele rentability slouží k celkovému 

hodnocení efektivnosti podniku, proto mají význam pro akcionáře a potencionální 

investory. Je žádoucí, aby se rentabilita podniku v čase zvyšovala. Aktuální hodnota 

ukazatele ROE může být snížena vynaloženými náklady na zvýšení rentability v 

budoucnu [8] 
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Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity – ROE) 

Měří míru zhodnocení vloženého kapitálu. Jinak řečeno, kolik zisku připadá na 

jednu korunu vloženého kapitálu akcionářem či vlastníkem, kteří tak zjišťují, zda jejich 

kapitál přináší dostatečný výnos. Ukazatel může být zkreslen nízkou hodnotou vlastního 

kapitálu, kdy ROE bude dosahovat nelogicky vysokých hodnot. 

��� = 						
								����											

					
���í	�����á
			
 

Rentabilita úhrnných vložených prostředků (Return on Assets – ROA) 

Považován za klíčové měřítko rentability, poměřuje zisk a celkovými aktivy bez 

ohledu z jakých zdrojů jsou financovány. Tento ukazatel je vhodný pro porovnání 

výkonnosti podniku. [8] 

��� = 						
								����											

				��
���á	������			
 

Rentabilita tržeb (Return on Sales – ROS) 

Charakterizuje zisk vztažený k tržbám, které představují tržní ohodnocení 

výkonů za určitou časovou jednotku. Výkon tj. jak účinně využije všechny své 

prostředky k vytvoření hodnot. [1] 

 

��� = 						
										����											

		��ž��			
 

 

UKAZATELE AKTIVITY 

Měří, jak efektivně si firma počíná se svými aktivy. Při větším množství než je 

potřebné, vznikají vyšší náklady, které snižují zisk. Tyto ukazatele obvykle vyjadřují 

počet obrátek, jednotlivých složek aktiv nebo zdrojů nebo dobu obratu [7]  
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Obrat celkových aktiv 

Udává jak intenzivní je využívání aktiv. Hodnota ukazatele klesá, když má 

podnik více přebytečných zásob s nižší až nulovou výnosností. 

�����	��
���ý�ℎ	����� = 						
										��ž��										

		������	��
���			
 

Obrat stálých aktiv 

Ukazatel měří využití SA jako strojů, budov a dalšího dlouhodobého majetku. Nižší 

hodnoty než oborový průměr signalizují, aby firma zvýšila využití výrobních kapacit, 

nebo omezila investice do dlouhodobého majetku. [2] 

�����	��á
ý�ℎ	����� = 						
										��ž��										

		��á
á	������		
 

Doba obratu zásob 

Ukazuje, kolikrát se za sledované období zásoby přemění v ostatní formy 

oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětný nákup zásob. Jak dlouho 

jsou oběžná aktiva vázaná ve formě zásob, popisuje ukazatel doby obratu zásob. 

�����	�á��� = 						
										��ž��										

		�á����			
 

����	������	�á��� = 						
										365									

		�����	�á���		
 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel stanovuje průměrnou dobu od okamžiku prodeje až po přijetí peněz, 

jak dlouho je majetek vázán ve formě pohledávek 

�����	��ℎ
��á��� = 						
										��ž��										

		��ℎ
��á���			
 

����	������	��ℎ
��á��� = 						
										365									

		�����	��ℎ
��á���		
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Doba obratu závazků 

Ukazatel vypovídá o tom, jak rychle firma splácí závazky, tedy o její platební 

morálce vůči dodavatelům. Obecně můžeme říci, že doba obratu závazků by měla být 

delší než doba obratu pohledávek, z důvodu zajištění finanční rovnováhy podniku. 

�����	�á����ů = 						
										��ž��										

		�á�����		
 

����	������	�á����ů = 						
										365									

		�����	�á����ů		
 

 

UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI 

Vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Měří rozsah, v jakém firma používá 

k financování svých aktiv cizí zdroje. Zadluženost nemusí být vždy negativní 

charakteristikou podniku. Může přispět k rentabilitě a také k vyšší tržní hodnotě 

podniku. Málokdy se stává, že by podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního 

kapitálu, anebo naopak jen z cizího kapitálu, u velkých podniků toto nepřichází 

v úvahu. 

 

Ukazatel věřitelského rizika (Celková zadluženost) 

Čím je ukazatel vyšší, tím je vyšší zadluženost podniku a také riziko věřitelů a 

akcionářů, proto věřitelé preferují nižší ukazatel, kde je podíl vlastního kapitálu vyšší. 

Vlastníci naopak hledají větší hodnoty ukazatele, kde je riziko, ale také šance na 

znásobení výnosů, vyšší. 

 ������
	�ěř���
��éℎ�	������ = 						
								��
���é	���í	����!�									

	��
���á	������	
	"	100							[%] 

Koeficient zadluženosti (míra zadluženosti) 

Používá se pří posouzení podniků pro poskytnutí bankovních úvěrů. Optimální 

hodnota ukazatele by neměla překročit 1, tzn., že hodnota vlastního jmění převyšuje 

hodnotu cizích zdrojů. 
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#��$�����	���
�ž����� = 						
										���í	�����á
									

			
���í	�����á
		
"	100																						[%] 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel udává, kolikrát jsou úroky kryty celkově vyprodukovaným ziskem. [3] 

Ú�����é	����í = 						
										%&	 + 'á�
����é	ú����(								

		'á�
����é	ú����
"	100												)%* 

 

UKAZATELE LIKVIDITY 

Podmínkou existence podniku, je schopnost hradit své závazky včas. Poměřují 

mezi sebou, čím je možné platit a co je nutné zaplatit.  

Z pohledu platební schopnosti je potřeba rozlišovat rozdíly mezi likvidností, 

likviditou a solventností. 

Likvidnost   

Označuje míru obtížnosti přeměnit majetek do peněžní formy. V rozvaze jsou 

aktiva seřazena právě podle své likvidnosti, teda jak rychle je možné jednotlivé položky 

rozvahy transformovat v hotové peníze. 

Likvidita 

Momentální schopnost uhradit splatné závazky. Měřítko krátkodobé 

solventnosti. 

Solventnost 

Je obecná schopnost podniku získat prostředky na úhradu závazků. Nebo také 

relativní přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků. Opak solventnosti je insolvence 

čili platební neschopnost. [4] 

 

1.2 Řízení likvidity  

Podnik má k dispozici určité platební prostředky ať už ve formě peněžních 

prostředků, pohledávek či zásob, které může ihned, nebo v co nejkratší době použít 
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k úhradě krátkodobých závazků. Při řízení likvidity jde teda o to, mít k určitému 

termínu dostatek peněžních prostředků k dispozici pro úhradu závazků. [3] 

Základní rovnice řízení likvidity: 

CO = CI +CB,  

CO – výdaje (Cash Outgoings) 

CI – příjmy (Cash Income) 

CB – zůstatky hotovosti (Cash Balances) 

 

1.2.1 Stupně likvidity 

Podle požadované míry jistoty od měření, dosazujeme do čitatele položky aktiv 

s různou dobou likvidnosti a rozlišujeme 3 základní typy ukazatele likvidity. 

 

BĚŽNÁ LIKVIDITA (likvidita 3. stupeň) 

Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, nebo 

také, kolikrát je podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil svá oběžná 

aktiva v určitém okamžiku na hotovost. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je obecně 

vyšší pravděpodobnost zachování platební schopnosti. Jelikož jsou zde zahrnuty i 

pohledávky a zásoby, je potřeba brát tento ukazatel s obezřetností. [4] 

+ěžá	
�������� = 						
								��ěžá	������												

				#�á������é	�á�����			
 

 

POHOTOVÁ LIKVIDITA (likvidita 2. stupeň) 

Udává schopnost dostávat svým závazkům svými penězi a krátkodobými 

pohledávkami. Ve snaze odstranit nevýhody předchozího ukazatele, byly vyloučeny 

z oběžných aktiv zásoby, ty jsou považovány za nejméně likvidní položku oběžných 

aktiv. 

��ℎ����á	
�������� = 						
										��ěžá	������ − �á����												

	#�á������é	�á�����			
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PENĚŽNÍ LIKVIDITA (likvidita 1. stupeň) 

Schopnost hradit právě splatné dluhy pouze peněžními prostředky, tj. peníze 

v hotovosti, na běžných účtech, ceniny, a krátkodobé cenné papíry. 

��ěží	
�������� = 						
												,��čí	��!����												

				#�á������é	�á�����			
 

 

1.2.2 Nástroje řízení likvidity 

Krátkodobou likviditu ovlivňuje aktuální stav, struktura oběžného majetku (resp. 

pracovního kapitálu) a krátkodobých závazků, dále také krátkodobé finanční plánování.  

Hlavním faktorem je zisk (rozdíl mezi výnosy a náklady) a čistý pracovní kapitál 

(rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými závazky). Podnik, který vykazuje zisk, 

dokáže vyprodukovat tržby vyšší, než jsou jeho náklady a to má kladný vliv na platební 

schopnost.  

Ziskovost sama o sobě likviditu nezajistí. K tomu je potřeba, zajistit další 

nástroje, které bezprostředně likviditu ovlivňují a to, jednotlivé složky pracovního 

kapitálu: 

� Řízení stavu zásob materiálu, zboží, polotvarů, nedokončené výroby a výrobků 

tak, aby zdroje vázané v zásobách prošly přes podobu pohledávek na podobu 

peněžních prostředků. 

� Řízení pohledávek tak, aby bylo minimalizováno riziko jejich nesplacení a aby 

se pohledávky po uplynutí sjednané doby splatnosti přeměnili v hotové peníze. 

� Řízení finanční hotovost tak, aby v souladu se zvolenou strategií podnik měl 

vždy k dispozici přiměřenou peněžní hotovost. 

� Řízení krátkodobého financování v době přiměřeného stavu zejména 

obchodních závazku a krátkodobých bankovních úvěru. [6] 
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1.3 Řízení čistého pracovního kapitálu  

Čistý pracovní kapitál tvoří část oběžného majetku a krátkodobých závazků. 

Tudíž řízení čistého pracovního kapitálu je zajištěno řízením jeho jednotlivých složek, 

tj.: 

1. zásob 

2. krátkodobých pohledávek 

3. peněžních prostředků 

4. krátkodobých závazků. [6] 

Za oběžný majetek je považován celkový majetek snížený o hmotný a nehmotný 

investiční majetek a o finanční investice. Je charakterizován krátkou dobou použití do 1 

roku. Tato doba je myšlena od použití peněžních prostředků na koupi nepeněžní složky 

oběžného majetku do doby jejich zpětného vrácení (přijetím tržby) do peněžní formy 

přes koloběh prostředků. 

 

HLAVNÍ FUNKCE OBĚŽNÉHO MAJETKU: 

a) Zabezpečování bezporuchového koloběhu majetku a kapitálu podniku. 

b) Zajištuje potřebnou likviditu podniku. 

c) Část slouží jako rezerva pro krytí rizik např. výkyvy v dodávkách materiálu. 

d) Slouží jako krytí závazků podniku. 

e) Jeho prostřednictvím jsou realizovány finanční vztahy s okolím podniku (s 

dodavateli, odběrateli, zaměstnanci, vlastníky, věřiteli atd.). [4] 

 

STRUKTURA OBĚŽNÉHO MAJETKU 

Podniky se mohou dostat do finanční tíže, i když stav oběžného majetku je v 

dostatečné výši. Tuto situaci může zapříčinit nevhodná struktura. Strukturou se rozumí 

složení oběžného majetku. Je udávána procentuálními podíly jednotlivých složek 

oběžného majetku k celkovému stavu.  

 
  



24 
 

KAPITÁLOVÁ POTŘEBA OBĚŽNÉHO MAJETKU 

Je chápána, jako výše potřebná k zajištění předpokládaného rozsahu výkonů 

podniku na určité období (obvykle rok). Odvozuje se z výdajů a příjmů podniku. Vzniká 

při zaplacení výdaje podniku na oběžný majetek a trvá po dobu skladování výrobních 

zásob, nedokončené výroby, hotových výrobků, trvání pohledávek až do okamžiku, kdy 

se vynaložené peníze opětovně vrátí. 

PRŮMĚRNOU KAPITÁLOVOU POTŘEBU OVLIVŇUJE (PKPom): 

a) Průměrná doba vázanosti (obratu) celkového oběžného majetku (PDVom) 

Obratový cyklus peněz je doba mezi platbou za nakoupený materiál a 

přijetím inkasa z prodeje výrobků. Tato doba je složená z doby obratu zásob, 

doby obratu pohledávek a doby odkladu plateb. 

b) Průměrná denní potřeba celkového oběžného majetku (PDPom) 

Stanovíme ji jako podíl celkové potřeby oběžného majetku a počtu dní za 

určité období, nebo také podíl průměrného stavu oběžného majetku a doby 

jeho obratu. [4] 

PKPom = PDVom x PDPom  

Podstata řízení likvidity spočívá v tom, provádět činnosti a opatření, které vedou 

k udržení schopnosti vždy hradit své závazky a potřeby, ve snaze minimalizovat 

náklady na zajištění likvidity.  

1.3.1 Řízení zásob 

Řízení zásob má za cíl, zajistit takový objem zásob, v určité struktuře a kvalitě, 

která zabezpečí plynulý a bezporuchový chod podniku ve správné době a s minimálními 

náklady spojenými se zásobami.  

 

Výrobní zásoby jsou vázány od jejich vstupu do podniku přes fázi výroby až po 

jejich vyskladnění v souvislosti s prodejem. Průměrná potřeba zásob závisí na těchto 

hlavních faktorech: 

a) Denní spotřeba zásob (Kč) 
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b) Doba vázanosti od vstupu do podniku po jejich předání do spotřeby (dny) 

c) Průběhu spotřeby zásob 

PVZ = PDSZ x PDVZ, 

Kde PVZ - Průměrná výše zásob 

PDSZ - Průměrná denní spotřeba zásob 

PDVZ - Průměrná doba vázanosti zásob 

   PDVZ = DC/2 + PZ, 

Kde DC - Průměrný dodávkový cyklus (doba mezi dvěma po sobě následujícími 

dodávkami téhož materiálu) 

        PZ - Pojistná zásoba 

Nebo můžeme průměrnou zásobu určit jako průměr maximální (bezprostředně 

po dodávce) a minimální zásoby (bezprostředně před novou dodávkou). 

Pojistné zásoby tzv. rezervní, mají zajistit bezporuchový chod podniku při 

nejrůznějších výkyvech od průměru. Určují se statistickým zkoumáním odchylek ve 

spotřebě zásob, délce dodávkového cyklu, velikosti dodávek a dalších okolností. 

Smyslem řízení zásob je optimalizovat jejich výši, tj. zajistit dostatek pro 

uspokojení potřeb podniku, ve snaze minimalizovat náklady s nimi související.  

 

1.3.2 Řízení pohledávek 

Pohledávky jsou nárokem podniku na peněžní inkaso, nebo věcného plnění vůči 

jinému subjektu. Mají úvěrový charakter a lze je považovat za specifickou formu 

umisťování kapitálu. Vznikají především z obchodního styku (z dodávek výrobků, zboží 

a prací), pokud odběratel tento výkon platí s časovým odstupem.  Zvyšují čistý pracovní 

kapitál a také náklady na financování oběžných aktiv. 

 Tento úvěr může mít délku splatnosti různou a zákazník neplatí žádný poplatek 

nebo úrok, který by byl explicitně vyjádřen. Avšak každý podnik do ceny výrobku musí 
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zakalkulovat i určitou cenu kapitálu a prémii spojenou s rizikem nezaplacení. Proto se 

často liší ceny při platbě bez odkladu s cenami, které mají dobu splatnosti delší. 

 Pohledávky jsou nutnou položkou majetku podniku z ekonomických důvodů 

(např. odběratel nemůže platit dodávku ihned, protože on sám dosud nerealizoval své 

služby), umožnují tudíž rychlejší reprodukční proces. 

Klíčovými problémy řízení pohledávek je: 

a) Minimalizace doby mezi vznikem a úhradou pohledávky. 

b) Minimalizace rizika, že dlužník pohledávku neuhradí.  

Podnik při investování do pohledávek ztrácí možnost investovat kapitál jinak, 

tím pádem ztrácí možnost výnosů z případné investice. Podniku ale stoupá šance na růst 

zisku z prodeje, ale také růst rizika počtu méně spolehlivých odběratelů.  

V rámci platebních podmínek může dodavatel nabídnout tzv. skonto tj. určitá 

forma slevy. Odběratel ho může využít tím, že zaplatí za dodávku dříve, než byla 

dohodnutá splatnost a za to dostane nějakou slevu. Nevýhodou je snížení ceny výrobku. 

Skonta využívají odběratelé, kteří mají dostatek volných finančních zdrojů. 

  

Výše pohledávek resp. jejich průměrný stav ve zvoleném období, stanovíme: 

  ROP = OBP / PSP,   

Kde ROP = rychlost obratu pohledávek 

        OBP = obrat pohledávek (zpravidla tržby) 

        PSP  = průměrný stav pohledávek 

1.3.3 Vymáhaní pohledávek 

Snaha společnosti je přimět zákazníky, aby platili v daných termínech. 

Pohledávky po lhůtě splatnosti mají negativní vliv na peněžní toky podniku, zhoršují 

finanční ukazatele a v konečném důsledku můžou podnik dostat až k platební 

neschopnosti. Proto se musíme zaměřit včas na jejich vymáhání.  
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Pro snazší vymahatelnost, aby dodavatel předešel nejrůznějším reklamacím, je 

potřeba např. zajistit aby faktury byly bezchybné. Kvalita faktur často bývá důvodem, 

proč odběratelé nechtějí zaplatit.  

Na počátku vymáhání, bychom měli zjistit důvody, které vedou zákazníka 

k neplnění závazků. Telefonicky jej kontaktovat, případně nabídnout splátkový 

kalendář. Dalším nástrojem je zasílání upomínek, ke kterým je vhodné připojit úroky 

z prodlení. Jestliže předchozí nástroje selžou, můžeme pokračovat buď mimosoudní, 

nebo soudní cestou. 

Mimosoudně můžeme pohledávky vymáhat přes najmutí detektivní nebo inkasní 

firmy. Detektivní společnosti v důsledku používaní nezákonných a neetických praktik 

mohou mít špatné jméno, které by mohlo poškodit i jméno našeho podnik. Je zapotřebí 

velmi obezřetně vybírat tento typ společnosti. Inkasní firmy odkupují vybrané 

pohledávky a v inkasu prostřednictvím mandátní smlouvy provádí příslušné právní 

úkony a v případě úspěchu inkasuje provizi (podnik vede i nadále svou pohledávku 

v účetnictví). Odměna inkasních firem se nejčastěji skládá z provize a z úvodního 

fixního poplatku za převzetí případů např. podle složitosti případu. Nevýhoda tohoto 

způsobu je, že nám přináší další náklady, ovšem obecně bývá tato metoda mnohem 

rychlejší než soudní vymáhání. 

Cesta soudního vymáhaní přichází v úvahu teprve po neúspěších přechozích 

metod vymáhání. Primární nevýhoda soudní cesty je přílišná zdlouhavost a navíc zde 

musíme počítat se soudními poplatky plus náklady spojené s právním zastoupením. 

Získání platebního rozkazu jako rozhodnutí soudu nebývá obvykle tak složitou 

záležitostí. Mnohem náročnější bývá vykonatelnost tohoto rozhodnutí. K této činností 

napomáhají exekutorské úřady, které na základě soudního rozhodnutí mohou zpeněžit 

majetek dlužníka k získání prostředků na úhradu pohledávky. 

 

1.3.4 Řízení peněžních prostředků 

Peněžní prostředky jsou nejlikvidnější složkou majetku podniku a patří zde 

především hotovost a prostředky podniku na bankovních účtech dále také šeky, ceniny a 

poukázky na zboží. 
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Peněžní prostředky v podniku zabezpečují platební schopnost a tím samotnou 

existenci podniku. Více držených peněžních prostředků zajišťuje vyšší likviditu, avšak 

snižují rentabilitu podniku. Vzniká tzv. ztráta z držby peněz tj. ušlý zisk při možnosti 

investování těchto prostředků. 

Řízení peněžních prostředků provádí činnosti pro stanovení jejich optimálního 

množství, pro permanentní zajištění jejich dostatečné výše v potřebném čase a místě, a 

to při minimálních nákladech spojených se zabezpečováním těchto prostředků. [4] 

 

Cíle řízení likvidity je spojeno s dosažením celkové efektivity, které jsou vlastní 

tyto charakteristiky: 

• Včas placené závazky 

• Eliminace souběhu půjček a finančního majetku 

• Úročení veškerých zůstatků finančního majetku.  

• Minimalizace nákladů na krátkodobé financování a maximalizace výnosů 

z finančního majetku [3] 

 
Vztah pro sledování peněžních prostředků: 

KSP = PSP + PPŘ – PV , 

kde  KSP = konečný stav peněžní prostředků, 

 PSP = počáteční stav peněžních prostředků, 

 PPŘ = peněžní příjmy ve sledovaném období, 

 PV  = peněžní výdaje ve sledovaném období. 

Z principu sledování peněžních prostředků byl založen platební kalendář 

(rozpočet příjmů a výdajů). Jde o souhrn předpokládaných příjmů a výdajů na určité 

sledované období. Smyslem platebního kalendáře je předcházet platebním potížím. 
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1.3.5 Metody placení 

Mezi nejjednodušší a nejznámější metody placení patří platba v hotovosti a 

bankovním převodem, nicméně nemusí jít vždy o metody nejvýhodnější. V současné 

době existuje celá řada platebních nástrojů: 

1. Pomocí jiného zboží 

Je to nejstarší způsob placení, ale v dnešní době je velice ojedinělý. Jde o výměnu zboží 

za zboží. 

2. V hotovosti 

Společně s bankovním převodem patří mezi nejčastěji využívané formy placení. 

Odběratel může zaplatit předem, současně nebo až po převzetí zboží. Vhodnější 

k menším obnosům, protože tento způsob je spojen s rizikem okradení či ztráty. 

3. Pomocí směnky 

Směnka je úvěrový cenný papír, obsahující zákonem dané náležitosti, ze kterých 

vyplývá dlužnický závazek, který má povinnost ve stanovenou dobu uhradit stanovenou 

částku. Výhodou směnek je zejména to, že jsou nesporným závazkem, tzn. dlužník je 

povinen směnku uhradit, nebo musí prokázat důvod, proč by platit neměl.  

4. Bankovní převod 

Nejpoužívanější forma placení, není spojená s předáním dokumentů ani se závazky 

banky vůči příjemci platby. Mezi výhody tuzemského bankovního převodu patří 

především rychlost a nízké náklady na proces. Naopak hlavní nevýhodou je vysoké 

riziko, projevující se vysokým podílem pohledávek po lhůtě splatnosti. 

5. Pomocí dokumentárního inkasa 

Banka zajistí dodavateli, že odběratel nebude moct disponovat daným zbožím. To bude 

umožněno až po zaplacení pohledávky. 

6. Pomocí dokumentárního akreditivu 

Představuje neodvolatelný závazek vystavující banky poskytnout určité peněžní plnění 

na žádost klienta na účet oprávněné osobě, proti předložení požadovaných dokumentů a 

splnění dalších akreditivních podmínek. 
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7. Pomocí platebního příslibu 

Obdobný charakter jako dokumentární akreditiv. Nevzniká však závazek banky zaplatit, 

ale pouze příslib, jestliže obdrží ve stanoveném termínu příslušné dokumenty, uhradí 

přislíbenou částku plátce. Banka nezodpovídá, zda plátce bude mít v daném termínu 

dostatečný finanční obnos na účtu. 

8. Pomocí jiných nástrojů (šeků, platebních karet, poštovních poukázek, apod.) 

Šek je bankovní formulář, který se po vyplnění stanovených náležitostí, stává cenným 

papírem. 

Vždy nemusí být nejsnadnější a nejlevnější cesta tou nejideálnější. Někdy 

naopak forma s vyšším jištěním, spojená s vyššími náklady, může být právě ta, která se 

nám vyplatí. Zvolení té správné metody placení, vyžaduje velmi zodpovědný přístup a 

rozhodnutí.[4] 

 

1.4 Zdroje formy krátkodobého financování 

Krátkodobým financováním můžeme rozumět jako financování oběžného 

majetku z krátkodobých finančních zdrojů. 

 

Krátkodobé cizí zdroje krytí: 

• Obchodní úvěr 

• Krátkodobé bankovní úvěry 

• Ostatní zdroje financování oběžného majetku [4] 

 

1.4.1 Obchodní úvěr 

Obchodní úvěr je úvěr vyplývající z běžného styku mezi dodavatelem a 

odběratelem. Za dodavatelem poskytnuté výrobky či služby odběratel platí až po 

uplynuté sjednané lhůty. 

Obchodní úvěry urychlují reprodukční proces a posilují trh jak na straně 

poptávky, tak i nabídky. Odběrateli umožní nakupovat i v době, kdy nemá na kontě 
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dostatek peněžních prostředků a dodavateli zajistí odbyt. Odbyt je možné stimulovat 

poskytováním zvýhodnění např. skonto, slevy pří odběru většího množství. [4] 

 

1.4.2 Krátkodobé bankovní úvěry 

Krátkodobé bankovní úvěry jsou úvěry poskytované bankami podnikům na krytí 

jejich oběžného majetku a financování jeho přírůstků. 

Formy krátkodobých bankovních úvěrů: 

• Krátkodobá bankovní půjčka – nejjednodušší forma, poskytuje se individuálně 

• Revolvingový úvěr – banka na žádost podniku po dohodnutou dobu vyčerpaný a 

pak splacený úvěr doplňuje. 

• Lombardní úvěr – je krátkodobá bankovní půjčka zajišťovaná proti budoucím 

rizikům zástavou majetku 

• Kontokorentní úvěr – na běžném účtu vznikne debetní zůstatek (banka poskytuje 

úvěr) 

• Eskontní úvěr – odkup směnek bankou s možností postihu majitele směnky 

• Akceptační úvěr – banka dlužníkovi neposkytne peníze, ale převezme jeho 

závazek a zaváže se zaplatit akceptovanou směnku ve lhůtě splatnosti. 

• Avalový úvěr – představuje poskytnutí záruky klientovi za zaplacení jeho 

závazků. [4] 

 

1.4.3 Ostatní zdroje financování oběžného majetku 

Mezi ostatní zdroje financování patří nesplacené závazky, které trvají od doby 

vzniku, až po dobu kdy musí být uhrazeny. Jedná se především o: 

• Závazky vůči zaměstnancům z mezd 

• Závazky vůči státu v důsledku posunu placení daní 

• Závazky z uhrazení pojistného 
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V důsledku pravidelných termínů úhrad, které se uskutečňují s časovým 

zpožděním po jejich vzniku, klesnou na výši odpovídající počtu dní od skončení 

zúčtovacího období do dne splacení. Tato výše představuje jejich minimální výši. 

Vzhledem k periodicitě vývoje, kde se tyto zdroje neustále obnovují, reprezentují tak 

trvalou výši těchto závazků. 

1.5 Hodnocení likvidity pomocí cash flow  

Na rozdíl od zisku, který je rozdíl výnosů a nákladů, výkaz cash flow je přehled 

o peněžních příjmech a výdajích, které podnik realizoval. Cílem přehledu je zobrazit 

hlavní zdroje příjmů a hlavní účel, kde byly prostředky vynaloženy. Informace z výkazu 

nám umožňuje hodnotit nejen aktuální stav prostředků a jejich změny, ale i komplexní 

pohled na vývoj platební schopnosti podniku.  

Přehledy cash flow jsou sestavovány v horizontální nebo vertikální formě. Česka 

legislativa se přiklonila k vertikálnímu uspořádání, neboť umožňuje sledování tvorby 

finančních zdrojů odděleně ve třech základních oblastech: 

 
• Z provozní činnosti 

Provozní činností se rozumí základní výdělečné činnosti tj. výroba, prodej výrobků a 

služeb.  

• Z investiční činnosti 

Zahrnuje pořízení a prodej dlouhodobého majetku, popřípadě činnost související 

s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí. 

• Z finanční činnosti 

Finanční činností je chápaná taková činnost, která má za následek změny ve velikosti a 

složení vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. [5] 
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1.5.1 Metody výpočtu cash flow 

PŘÍMÁ METODA 

Existují dvě cesty výpočtu cash flow. Jedna je založená na sledování skutečných 

peněžních příjmů a výdajů a následného členění podle jejich charakteru tj. metoda 

přímá. Tato cesta výpočtu je pracná a problémová z důvodu složité identifikace účelu 

bankovní nebo pokladní operace. 

Výpočet: 

Výnosy – výnosy, které nejsou současně příjmem + příjmy netvořící výnosy = příjmy 

období  

Náklady – náklady, které nejsou současně výdaje + výdaje netvořící náklady = výdaje 

období 

Příjmy období – výdaje období = cash flow z provozní činnosti 

Prodej fixních aktiv – nákup fixních aktiv = cash flow z investiční činnosti 

Přírůstek dlouhodobých zdrojů – úbytek dlouhodobých zdrojů = cash flow z finanční 

činnosti 

CF z provozní činnosti + CF z investiční činnosti + CF z finanční činnosti = 

celkové CF 

 

NEPŘÍMÁ METODA 

Z důvodu odstranění nevýhod přímé metody vznikla tzv. nepravá přímá metoda, 

která spočívá v přeměně nákladů a výnosů ve výsledovce na příjmy a výdaje skrze 

změny příslušných rozvahových položek. 

Metoda je založena na úpravě hospodářského výsledku. Používá se především 

jen k výpočtu peněžních toků z provozní oblasti.  

Výpočet: 

Výsledek hospodaření celého podniku 

+ náklady, které nejsou současně výdaji 

+ příjmy, které nejsou současně výnosy 

- výdaje, které nejsou současně náklady 
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- výnosy, které nejsou současně příjmy 

+ přírůstek krátkodobých závazků 

- přírůstek pohledávek a zásob 

= cash flow z provozní činnosti 

- výdaje na pořízení stálých aktiv 

+ příjmy z prodeje stálých aktiv 

= cash flow z investiční činnosti 

+ přírůstek dlouhodobého kapitálu 

- úbytek dlouhodobého kapitálu 

= cash flow z finanční činnosti 

CF z finanční činnosti + CF z provozní činnosti +CF z investiční činnosti = Celkový 

cash flow 

 

1.5.2 Cash flow a ukazatele finančního hospodaření 

Záměrem ukazatelů na bázi cash flow je vyjádřit finanční potenciál firmy. 

K těmto ukazatelům se používá cash flow z provozní činnosti. 

Rentabilita tržeb z cash flow 

Ukazatel vyjadřuje finanční výnosnost podniku.  

Rentabilita tržeb z cash flow = provozní CF / tržby 

Likvidita z provozního cash flow 

Vyjadřuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky z peněžních toků. 

CF solventnost = provozní CF / krátkodobé závazky 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika společnosti IVOSSTA spol. s.r.o. 

Obchodní firma:  IVOSSTA spol. s.r.o. 

Sídlo:   Rožnov pod Radhoštěm, Dopravní 2624, PSČ 756 61 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Identifika ční číslo:  484 00 602 

Základní kapitál:   100 000,- Kč 

Datum zápisu:  11. ledna 1994 

 

Vznik společnosti 

Společnost IVOSSTA spol. s r.o. vznikla počátkem roku 1994. Od svého 

založení, až k dnešnímu dni je hlavním předmětem podnikání „Provádění staveb vč. 

jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování“ a autodoprava. 

Společnost je zapsána u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 10574. Sídlo 

společnosti je Rožnov pod Radhoštěm, Dopravní 2624, kraj Zlínský. 

 

Historie a vývoj společnosti 

Hlavní činností společnosti je stavební výroba. V rámci této činnosti bylo 

provedeno mnoho úspěšně realizovaných staveb a to jak nových, tak rekonstrukcí. 

Významných úspěchů bylo pak dosaženo na obnově památkově chráněných objektů a to 

hlavně v roce 1995, 1996 a na přelomu roku 1998/1999. Za období existence 

společnosti byl učiněn značný pokrok a to jak v technických zkušenostech, tak i v 

řídicím systému společnosti. V této době firma disponuje řídícím i technickým 

potenciálem na takové úrovni, že společnosti umožňuje realizovat i technicky náročné 

zakázky v daných termínech a vysoké kvalitě. [10] 
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Současný stav a potenciál společnosti 

V současné době je prioritou společnosti co možná nejvyšší kvalita prováděných 

prací dle stále se zdokonalujícího systému managementu kvality. Ta se uplatňuje jak v 

oblasti řízení, tak v oblasti vlastního provádění prací. Veškeré složky řízení společnosti 

jsou motivovány k soustavnému dodržování vysoké kvality své práce. Pro další 

zkvalitnění činnosti bylo rozhodnuto vedením společnosti o přechodu stávajícího 

systému managementu kvality na systém dle nové normy ČSN EN ISO 9001. 

 

Přehled prováděných činností: 

- rekonstrukce a opravy stávajícího bytového fondu 

- rozvody vody (v plastu a mědi) ve stávajících objektech a novostavbách 

- dodávky a montáže veškerých zařizovacích předmětů 

- rozvody kanalizace (v plastech, kamenině a litině) 

- kanalizační rozvody v materiálu GEBERIT 

- plynoinstalace ve stávajících objektech a novostavbách 

- ústřední vytápění v mědi a oceli 

- dodávky a montáže podlahového vytápění 

- dodávky a montáže kotelen a výměníkových stanic všech topných médií 

- rekonstrukce a opravy stávajících kotelen a výměníkových stanic všech topných médií 

- přípojky vody, kanalizace a plynu do stávajících objektů a novostaveb 

- venkovní a vnitřní rozvody chemické kanalizace 

- rozvody stlačeného vzduchu [10] 

 

Zaměstnanci a organizace společnosti 

Organizační struktura podniku je dvoustupňová. Firmu vede jeden řídící 

pracovník a to majitel. Ve zkoumaném období se snižoval počet stálých zaměstnanců, 

kde v roce 2009 byl roven 29 zaměstnancům, v následujícím roce klesl o 9 na 20 

zaměstnanců, dále na 15 a v posledním zkoumaném roce klesl na konečných 12 stálých 

pracovníků. [10] 
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Snižování zaměstnanců se nekonalo z důvodu redukování nákladů ve špatném 

období podniku. Platební podmínky v letech 2009 až 2012 nebyly změněny. Někteří 

pracovníci byli propuštění z interních příčin např. hrubé porušení pracovní kázně, 

většina však firmu opustila z osobních důvodů.  

2.2 Aplikace finanční analýzy 

Finanční analýza společnosti byla provedena v období 2009 až 2012. Byly mi 

poskytnuty dva účetní výkazy a to rozvaha a výkaz zisku a ztráty za tři účetní období. 

Časový horizont tří let nemusí být pro analýzu dostatečně vypovídající. Čím kratší dobu 

máme k dispozici, tím nepřesnější budou výsledky a zároveň také prognóza budoucího 

vývoje bude zkreslená. 

2.2.1 Analýza rozvahy 

Samotná rozvaha nám formou základní metody stavových ukazatelů poskytuje 

velké množství informací, které lze snadno vyčíst. Především nám věrně zobrazuje 

informace o majetkové situaci podniku a jeho zdrojích financování. 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 

Celková aktiva 9 419 12 209 17 193 3 119 

Dlouhodobý majetek 1 368 1 252 1 145 1 048 

Oběžná aktiva 7 686 10 739 15 919 2 010 

Zásoby 1 344 5 111 9 108 256 

Krátkodobé 

pohledávky 
5 402 4 785 6 572 1 296 

Krátkodobý finan ční 

majetek 
940 843 239 458 

Tabulka 1: Rozvaha společnosti - strana aktiv (v tis. Kč)  

Zdroj: rozvaha podniku 
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Při pohledu na stranu aktiv rozvahy vyplývá, že celková aktiva se zvyšovala 

v letech 2010 a v 2011, ale v roce 2012 rapidně klesla. Skladba aktiv je tvořena z velké 

části oběžným majetkem. Uvnitř oběžných aktiv vzrostly v letech 2010 a 2011 zásoby, 

obzvláště rozpracované stavební zakázky, které se podařilo dokončit během 

následujícího roku 2012. 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 

Celková pasiva 9 419 12 209 17 193 3 119 

Vlastní kapitál 2 118 -1 058 -2 360 -1 279 

Základní kapitál 100 100 100 100 

Výsledek hospodaření 

minulých let 
12 350 1 887 -1 288 - 2 590 

VH běžného účetního 

období 
-10 462 -3 175 -1 302 1 081 

Cizí zdroje 7 131 13 267 19 517 4 140 

Krátkodobé závazky 6 331 13 267 19 517 4 140 

Závazky z obchodních 

vztahů 
1 561 2 347 1 843 279 

Závazky – řídící osoba 2 788 5 293 5 513 3 218 

Krátkodobé přijaté 

zálohy 
1 101 5 163 11 662 182 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
800 0 0 0 

Tabulka 2: Rozvaha společnosti - strana pasiv (v tis. Kč) 

Zdroj: rozvaha podniku 

 

Ve sledovaném období je naprostá většina aktiv kryta cizími zdroji. Podnik 

v letech 2009 až 2011 byl ztrátový. V roce 2009, kdy podniku nebyly zaplaceny 

obrovské zakázky v Praze jedné developerské společnosti, se podnik dostal do 

nepříznivé situace. V tomto roce bylo dokonce zahájeno insolvenční řízení, které bylo 
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nakonec zastaveno. Důležitou položkou ve skladbě pasiv tvoří závazky vůči ovládající a 

řídicí osobě. Majitel na překonání tíživé situace poskytl své finance podniku. Výrazné 

zlepšení tohoto stavu přišlo v roce 2012, kdy se podařilo dosáhnout kladného 

hospodářského výsledku a splatit mohutnou část cizích zdrojů i závazky vůči řídící 

osobě se snížily o 2,3 mil. Kč. 

2.2.2 Vývoj tržeb a zisku 

Aby byl vývoj tržeb a zisku jasnější byly pro porovnání přidány ještě roky 2007 

a 2008. Finanční stránka podniku se zhoršila již v roce 2008 z důvodu podstatného 

poklesu zakázek. Rok 2009, kdy se projevila finanční krize a podnik navíc zasáhla 

událost, při které nebylo uhrazeno velké množství pohledávek, se finanční situace 

zásadně zhoršila a výsledek hospodaření v roce 2009 byla ztráta -10 mil. Kč. Po celé 

sledované období docházelo ke snižování výkonů, pouze v roce 2011 se výkony mírně 

navýšily.  

 

Graf č. 1: Vývoj tržeb a zisku v letech 2007 – 2012 (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.2.3 Likvidita podniku 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupeň) 

Ukazatel běžné likvidity ukazuje, kolikrát pokrývá oběžný majetek krátkodobé 

závazky podniku.  

Běžná	likvidita = 						
								Oběžná	aktiva												

				Krátkodobé	závazky			
 

 2009 2010 2011 2012 

Oběžná aktiva 7 686 10 739 15 919 2 010 

Krátkodobé závazky 6 331 13 267 19 517 4 140 

Běžná likvidita 1,214 0,809 0,816 0,486 

Tabulka 3: Běžná likvidita (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů podniku 

 

Výpočet spočívá v poměření oběžného majetku s krátkodobými závazky. Čím je 

hodnota ukazatele vyšší, tím je pravděpodobnější, že podnik bude schopen platit své 

závazky v daných termínech. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou v rozmezí 1,5 

až 2,5. 

Požadovaných hodnot podnik nedosahuje ani v jednom ze čtyř sledovaných let. 

V roce 2008 byla situace zcela opačná, dle poskytnutých informací se oběžná aktiva 

pohybovala okolo 30 000 tis. Kč a krátkodobé závazky činily zhruba polovinu, likvidita 

byla rovna 2,0. V roce 2009 přišla neočekávaná situace, kdy podniku nebyly uhrazeny 

vykonané zakázky, ale i zde se podnik ještě jeví jako relativně likvidní. V letech 2010 a 

2011 ale hodnota klesla pod hranici 1, v roce 2010 oběžný majetek pokrývá cca. 80% 

krátkodobých závazků a v roce 2012 byla situace ještě horší, kdy OA nepokrývala ani 

50%. 
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Odvětvový průměr stavebních podniků běžné likvidity se v roce 2008 pohyboval 

kolem 1,35, v roce 2009 vzrostl na 1,61 a dále pro rok 2010 a 2011 činil zhruba 1,72 

resp. 1,77. Ani jedné hodnoty průměru podnik nedosáhl. [11], [12] 

 

Graf č. 2: Vývoj běžné likvidity v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pohotová likvidita (likvidita 2. Stupeň) 

Pohotová likvidita bere v úvahu i strukturu oběžného majetku a vylučuje 

z výpočtu zásoby, které jsou považovány za nejméně likvidní část OA. Do výpočtu 

pohotové likvidity jsou zahrnuty pouze pohledávky a finanční majetek. Tyto dvě 

položky se stejně jako u běžné likvidity poměřují s krátkodobými závazky. 
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 2009 2010 2011 2012 

Oběžná aktiva 7 686 10 739 15 919 2 010 

Zásoby 1 344 5 111 9 108 256 

Krátkodobé závazky 6 331 13 267 19 517 4 140 

Pohotová likvidita 1,002 0,424 0,349 0,424 

Tabulka 4: Pohotová likvidita (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů podniku 

 

 

Graf č. 3: Vývoj pohotové likvidity v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní zpracování 
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výroby a polotovarů, také v těchto letech je vidět velký rozdíl mezi běžnou a pohotovou 

likviditou, to svědčí o nadměrném podílu zásob ve skladbě OA.   

Pro porovnání s průměrem ve stavebnictví pro rok 2009 pohotová likvidita činila 

1,47, v roce 2010 1,50 a v roce 2011 byl zaznamenán mírný nárůst na 1,57. [11], [12] 

 

Peněžní likvidita (likvidita 1. stupeň) 

Peněžní neboli okamžitá likvidita vypovídá, zda je pro podnik výše jeho finančních 

prostředků dostatečná na okamžité splácení svých závazků. Do čitatele započítává 

pouze krátkodobý finanční majetek tj. peníze v hotovosti a na běžných účtech. 

Peněžní	likvidita = 						
												Finanční	majetek												

				Krátkodobé	závazky			
 

 

 2009 2010 2011 2012 

Krátkodobý finan ční 

majetek 
940 843 239 458 

Krátkodobé závazky 
6 331 13 267 19 517 4 140 

Peněžní likvidita 0,148 0,064 0,012 0,111 

Tabulka 5: Peněžní likvidita (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů podniku 
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Graf č. 4: Vývoj peněžní likvidity v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 až 0,5. Pří porovnání výsledků 

dosažených firmou IVOSSTA spol. s.r.o., které jsou v rozmezí 0,148 – 0,012, můžeme 
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rizikový (hodnota ukazatele 0,012) a firma samotná by nebyla schopná v nějaké 

neočekávané situaci zareagovat, jenomže dle sdělených poznatků by byl v takové chvíli 

majitel ochotný poskytnout své finance jako závazek podniku. 
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2.2.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability poměřuje zisk s jinými veličinami, tím měří jak je podnik 

úspěšný při vytváření nových zdrojů.  

Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE = 						
								Zisk											

				Vlastní	kapitál			
 

Rentabilita úhrnných vložených prostředků 

ROA = 						
								Zisk											

				Celková	aktiva			
 

Rentabilita tržeb 

ROS = 						
										Zisk											

		Tržby			
 

 2009 2010 2011 2012 

Tržby 26 868 15 603 18 427 14 083 

Stálá aktiva 9 419 12 209 17 193 3 119 

Vlastní kapitál 2 118 -1 058 -2 360 -1 279 

Výsledek hospodaření 

za účetní období 
-10 462 -3 141 -1 286 1 096 

ROE [%] -493,96 -296,88 -54,49 -85,69 

ROA [%] -111,07 -25,73 -7,48 35,14 

ROS [%] -38,94 -20,13 -6,98 7,78 

Tabulka 6: Ukazatele rentability (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů podniku 

 

Hodnota ROE z důvodu záporného vlastního kapitálu v letech 2010 – 2012, a 

také záporného výsledku hospodaření mezi roky 2009 – 2011, neposkytuje skutečný 

obraz o rentabilitě podniku, proto ukazatel není uveden v grafu č. 5. V roce 2010 a 2011 

bylo před hodnoty ROE i přes matematickou správnost vloženo záporné znaménko, 

protože podnik byl v těchto letech ztrátový a navíc výše vlastního kapitálu byla nižší 
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než nula. V roce 2012 přišlo zlepšení ROE, i když je hodnota nižší, tak podnik nebyl 

konečně ztrátový, i zápor vlastního kapitálu se snížil. Za zbytečné považuji porovnávat 

dosažené hodnoty ROE s odvětvovým průměrem, což je kolem 10%, protože podnik 

nedosahuje ani hodnot kladných. Pozitivní však je, že má rostoucí tendenci. 

Při zhodnocení všech ukazatelů rentability se podnik jeví jako nerentabilní a 

ztrátový, by se dalo říci, že je odsouzen k zániku. Ale od roku 2009, kdy podnik 

dosahoval nejhorších výsledků, se situace zlepšila v každém následujícím roku, ačkoli 

v letech 2010 a 2011 byl stále ještě ztrátový a ROE byla záporná. 

 

Graf č. 5: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2009 - 2012 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.2.5 Ukazatele zadluženosti 
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podniku. 
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Ukazatel věřitelského rizika (Celková zadluženost) 

S jeho růstem roste i riziko pro věřitele, že o investovaný kapitál přijdou, protože 

podnik by nemusel být likvidní. 

Ukazatel	věřitelského	rizika =
								Celkové	cizi	zdroje										

	Celková	aktiva				
 

 2009 2010 2011 2012 

Cizí zdroje 7 131 13 267 19 517 4 140 

Celková aktiva 9 419 12 209 17 193 3 119 

Ukazatel věřitelského 

rizika v % 
75,71 108,67 113,52 132,74 

Tabulka 7: Ukazatel věřitelského rizika (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů podniku 

 

 

Graf č. 6: Vývoj věřitelského rizika v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 30 – 60 %. Při srovnání s doporučeným 

rozmezím, můžeme říci, že podnik je vysoce zadlužený. Zadluženost se od roku 2009 z 

76% zvýšila až na hodnotu 133% v roce 2012, to znamená, že podnik v současné době 

nemá vlastní zdroje a ze sta procent využívá k financování cizí zdroje. Věřitelé hledají 

nižší hodnoty ukazatele zadluženosti, nebo požadují vyšší úrokovou sazbu. Když 

hodnoty přesahují oborový průměr (kolem 50%) je pro podnik složitější získat 

dodatečné zdroje bez toho, aby nejdříve navýšila vlastní kapitál. Situace nad 70% bývá 

mnohdy považována za rizikovou. Při nahlédnutí do struktury cizích zdrojů zjistíme, že 

velký podíl tvoří závazky vůči řídící osobě a krátkodobé přijaté zálohy. Výše záloh 

odpovídá výši rozpracované výroby. 

 

Koeficient zadluženosti 

Má stejnou vypovídající schopnost jako celková zadluženost. Roste s tím, jak 

roste podíl dluhů ve struktuře podniku. Tradičně bývá uplatňována zásada, že vlastní 

kapitál má být pokud možno vyšší než cizí, tudíž by hodnota měla být menší než 1. 

Koeficient	zadluženosti =
								Cizi	zdroje									

				Vlastní	zdroje			
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Cizí zdroje 19 777 7 131 13 267 19 517 4 140 

Vlastní kapitál 12 579 2 118 -1 058 -2 360 -1 279 

Koeficient 

zadluženosti 
1,57 3,37 -12,54 -8,27 -3,24 

Tabulka 8: Koeficient zadluženosti (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů podniku 

 

Hodnoty ukazatele, vzhledem k zápornému vlastnímu kapitálu, jsou naprosto 

nevyhovující a nemají žádnou vypovídající schopnost. Logicky můžeme vyvodit stejný 

závěr jako z ukazatele věřitelského rizika. Firma je ve sledovaném období 

nedůvěryhodná a riziková. Avšak při učinění takových závěrů je dobré znát strukturu 

cizích zdrojů. Bankovní úvěry činí pouze 800 tis. Kč a to jen v roce 2009. Největší 
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zastoupení zde mají přijaté zálohy, které pokrývají rozpracované zakázky a také 

závazky vůči řídicí osobě, na které se nemůžeme dívat stejně jako na bankovní úvěr. 

Ukazatel bývá často používán jako základní vodítko bank při poskytování úvěrů. 

Z toho vyplývá, že v letech 2009 – 2012, by se banky otočily k podniku zády.  

 

2.2.6 Čistý pracovní kapitál 

Ačkoliv je ČPK rozdílový ukazatel často bývá uváděn mezi poměrovými 

ukazateli pro jeho úzkou souvislost s běžnou likviditou. Běžná likvidita vypočtená jako 

podíl OA s krátkodobými závazky a ČPK je rozdíl těchto položek. 

ČPK = oběžná aktiva - krátkodobé závazky  

 2009 2010 2011 2012 

Oběžná aktiva 7 686 10 739 15 919 2 010 

Krátkodobé závazky 6 331 13 267 19 517 4 140 

ČPK 1 355 -2 528 -3 598 -2 130 

Tabulka 9: Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů podniku 

 

Hodnoty ukazatele v období 2009 - 2012 jsou záporné až na rok 2009. Když 

ČPK je menší než 0, znamená to, že vzniká nekrytý dluh, kdy podnik část 

dlouhodobého majetku financuje krátkodobým kapitálem. V této době podnik není 

schopen hradit své okamžitě splatné závazky. Možné řešení záporné hodnoty ČPK je 

např. změna struktury financování z hlediska splatnosti nebo prodej méně potřebného 

majetku. 
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Graf č. 7: Vývoj čistého pracovního kapitálu v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní zpracování 

Viditelně špatná situace podniku se odvíjí od nepříznivé události v roce 2009, 

kdy nebyly zaplaceny vyhotovené zakázky. V roce 2009 byla situace ještě relativně 

dobrá a ČPK byl kladný. Zhoršení přišlo v letech následujících a celkově nejhorší stav 

byl v roce 2011, kdy ČPK klesnul až na hodnotu -3 598 tis. Kč. 

2.2.7 Ukazatele aktivity 

Aktivita měří efektivnost podniku při využití zdrojů podle rychlosti obratu, jak 

hospodaří se svými aktivy a jaký vliv má hospodaření na likviditu. 

Obrat celkových aktiv 

Vyjadřuje intenzitu využívání aktiv. Jinak řečeno, kolik korun tržeb připadá na 

jednu korunu celkových aktiv podniku. 

 2009 2010 2011 2012 

Tržby 26 868 15 603 18 427 14 083 

Celková aktiva 9 419 12 209 17 193 3 119 

Obrat celkových aktiv 2,85 1,28 1,07 4,52 

Tabulka 10: Obrat celkových aktiv (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů podniku 
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Ukazatel dosahoval ve sledovaném období hodnot v rozmezí 1,07 až 4,52 a 

doporučená výše se pohybuje od 1,6 do 3. Tento výsledek podnik splnil pouze v roce 

2009. Když hodnoty klesnou pod 1,5, měla by být zvážena možnost efektivního snížení 

celkových aktiv. To se týká let 2010 a 2011. 

Jeden z důvodů snížení mezi roky 2009 a 2010 byla stavební krize a snížení 

počtu zakázek resp. tržeb. Dalším zajímavým rozdílem jsou roky 2011 a 2012, kdy jsme 

zaznamenali velký nárůst obratu. Změna byla způsobena tím, že v roce 2011 bylo velké 

množství rozpracovaných zakázek, které se podařilo během následujícího roku 

dokončit. 

Obrat stálých aktiv 

Ukazatel se počítá stejně jako obrat celkových aktiv, pouze místo celkových 

aktiv se do jmenovatele dosadí stálá aktiva. Obrat SA měří využití např. strojů, budov a 

jiného dlouhodobého majetku. 

 2009 2010 2011 2012 

Tržby 26 868 15 603 18 427 14 083 

Stálá aktiva 1 368 1 252 1 145 1 048 

Obrat stálých aktiv 19,64 12,46 16,09 13,44 

Tabulka 11: Obrat stálých aktiv (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů podniku 

Pokud ukazatel dosahuje nízkých hodnot, znamená to, že podnik vlastní velké 

množství dlouhodobého majetku a měl by zvýšit výrobu nebo omezit investice do 

stálého majetku.  

Hodnoty sledovaného podniku se pohybovaly mezi 12,46 a 19,64. Vysoké 

hodnoty značí nízký objem DHM. V letech 2009 až 2012 nebyla nakoupená žádná SA, 

z tohoto důvodu nemají na vývoj ukazatele skoro žádný vliv. Každoroční pokles SA je 

způsobený pouze odpisy. Zásadní změny ukazatele se odvíjí pouze od vývoje tržeb, u 

kterých jsme spatřili největší rozdíl a to snížení mezi roky 2009 a 2010, tudíž i obrat SA 

se snížil. 
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Graf č. 8: Vývoj obratu celkový a stálých aktiv v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obratu a doba obratu zásob 

Ukazuje, kolikrát se za rok každá položka zásob prodá a znovu uskladní. 

Obratovost je požadovaná co nejvyšší.  

Průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podnikání až do doby jejich 

spotřeby, udává doba obratu zásob. Naopak hodnoty tohoto ukazatele jsou žádány co 

možná nejnižší.  
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Obrat zásob 19,991 3,053 2,023 55,012 

Doba obratu zásob 18,258 119,561 180,410 6,635 

Tabulka 12: Obrat a doba obratu zásob (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů podniku 
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Při pohledu na hodnoty obratu zásob si můžeme všimnout, že se v každém roce 

hodnoty velmi liší. Velký vliv na ukazatel má výše nedokončené výroby, která se 

v letech 2010 a 2011 mohutně zvýšila, zatímco tržby se oproti roku 2009 snížily, tudíž 

obrat zásob zásadně klesl až na hodnotu 3 resp. 2. Podnik v letech 2010 a 2011 měl 

vysoký podíl zásob. Držení takto vysoké sumy nelikvidních prostředků mělo vliv na 

likviditu podniku, která byla během tohoto období silně pod průměrem. V roce 2012, 

jak již bylo zmíněno, se podařilo rozpracované zakázky dokončit a dobu obratu se 

podařilo snížit až na hodnotu 6,6 dnů. 

 

Graf č. 9: Vývoj obratu zásob v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel stanovuje průměrnou dobu od okamžiku prodeje až po přijetí peněz, 

jak dlouho je majetek vázán ve formě pohledávek. 

Dobu obratu pohledávek je vhodné srovnat s běžnými platebními podmínkami 

podniku. Když je delší než doba splatnosti, signalizuje to, že odběratelé nehradí včas 
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 2009 2010 2011 2012 

Tržby 26 868 15 603 18 427 14 083 

Pohledávky 5 402 4 785 6 572 1 296 

Obrat pohledávek 4,974 3,261 2,804 10,867 

Doba obratu 

pohledávek 
73,386 111,935 130,178 33,589 

Tabulka 13: Obrat a doba obratu pohledávek (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů podniku 

Hodnoty se v letech 2009 až 2011 pohybují v rozmezí 73 až 130 dní, což je 

hodnota vysoká, ale pro stavební firmy je běžná delší doba návratnosti. 

Doba obratu závazků 

Ukazatel vypovídá o tom, jak rychle firma splácí závazky.  

�����	�á�. = 	
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		�á�����		
 

����	������	�á�. =
										365									

		�����	�á����ů		
 

 2009 2010 2011 2012 

Tržby 26 868 15 603 18 427 14 083 

Závazky 6 331 13 267 19 517 4 140 

Obrat závazků 4,24 1,18 0,94 3,40 

Doba obratu 

závazků 
86,01 310,35 386,59 107,30 

Tabulka 14: Obrat a doba obratu závazků (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů podniku 

 

Doba obratu závazků hlavně v letech 2010 dosahuje 310 dnů a v roce 2011 

dokonce přesahuje jeden rok. Tato čísla by dokazovala časté odkládání plateb svým 

dodavatelům. Jenomže je dobré konstatovat, že velký podíl závazků hlavně v letech 
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2010 a 2011 tvoří závazky vůči řídící osobě, které nejsou nijak úročeny ani časově 

omezeny. A další velkou část v závazcích zaujímají krátkodobé přijaté zálohy, kterými 

má firma pokryty rozpracované zakázky.  

Abychom do situace v podniku mohli lépe nahlédnout, byly vyjmuty ze závazků 

závazky vůči řídící a ovládající osobě. 

 2009 2010 2011 2012 

Tržby 26 868 15 603 18 427 14 083 

Závazky 6 331 13 267 19 517 4 140 

Závazky vůči řídící 

osobě 
2 788 5 293 5 513 3 218 

Závazky bez závazků 

vůči řídící osobě 
3 543 7 974 14 004 922 

Obrat závazků 

upravený 
7,58 1,96 1,32 15,27 

Doba obratu závazků 

upravená 
48,13 186,54 277,39 23,90 

Tabulka 15: Obrat a doba obratu závazků bez závazků vůči řídící osobě (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů podniku 

 

Při pohledu na upravenou dobu obratu o závazky vůči řídící osobě, lze spatřit 

pokles až o 124 dnů a to v roce 2010, kdy závazky vůči majiteli firmy činily 5,3 min. 

Kč. Zásadní rozdíly jsou vidět ve všech letech. V roce 2009 klesla doba obratu skoro na 

polovinu, v roce 2011 byla snížená z 387 dní na 277 a v posledním mapovaném roce se 

doba obratu zkrátila více než čtyřikrát ze 107 dní na 24. 
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Graf č. 10: Vývoj dob obratů pohledávek a závazků v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obecně při porovnávání doby obratu pohledávek a závazků platí, že doba obratu 

závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, neboť by mohlo docházet 

k druhotné platební neschopnosti. Při nahlédnutí do grafu vidíme, že podmínka je 

splněna v celém sledovaném období. 

2.2.8 Analýza pomocí cash flow 

Výkaz byl sestaven nepřímou metodou z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 

Analýza cash flow je postavená na sledování pohybu peněžních prostředků podniku, 

jeho skutečných příjmech a výdajích a to ve třech základních oblastech: 

- provozní oblasti,  

- investiční oblast 

- finanční oblast. 

My se zaměříme především na pohyb peněžních prostředků v oblasti provozní.  
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r. 2010 r. 2011 r. 2012 
Počáteční stav peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů 940 843 239 

A. OBLAST PROVOZNÍ 
      

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
před zdaněním -3 175 -1 302 1 081 
Odpis stálých aktiv  115 107 97 
> výdaje příštích období  -170 36 222 
> náklady příštích období 147 89 68 
Změna stavu pohledávek  617 -1 787 5 276 
Změna stavu krátkodobých závazků 4 431 6 030 -13 082 
Změna stavu zásob -3 767 -3 997 8 852 

CF z provozní oblasti -1 802 -824 2 514 
B. OBLAST INVESTI ČNÍ    
CF z oblasti investiční celkem 0 0 0 

C. OBLAST FINANČNÍ       
Změna stavu dlouhodobých úvěrů  -800     
Změna dlouhodobých závazků - půjčka majitel 2 505 220 -2 295 

CF z oblasti finanční 1 705 220 -2 295 

CF celkem -97 -604 219 

KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍ HOTOVOSTI 843 239 458 

Tabulka 16: Výkaz cash flow (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní výpočty 

Hodnoty cash flow z provozní činnosti jsou v roce 2010 a 2011 záporné. Hlavní 

příčinou je nezaplacení pohledávek v roce 2009. Cash flow z provozní činnosti v roce 

2010 činilo – 1,8 mil. Kč. Majitel v tomto roce situaci zmírnil poskytnutím vlastních 

peněžních prostředků ve výši 2,5 mil. Kč.  

V roce 2010 a 2011 byl zaznamenán velký nárůst stavu zásob, kdy měl podnik 

velké množství rozpracovaných zakázek, od toho se odvíjí značná změna stavu 

krátkodobých závazků.  

V roce 2012 se podařilo drtivou většinu rozpracovaných zakázek dokončit, tím 

pádem se radikálně snížily zásoby a závazky podniku, protože využívá financování 

formou přijatých záloh.  
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Hlavně v roce 2012 byla výše cash flow z provozní činnosti 2,5 mil. Kč. A majiteli bylo 

umožněno, vzít si zpět část svých vložených prostředků, přesně ve výši 2,3 mil. Kč. Na 

grafu č. 11 je situace, v diametrálně odlišných letech 2010 a 2012, velice dobře čitelná. 

V roce 2010 byl podnik ztrátový a majitel vložil velkou sumu svých prostředků, 

zatímco v roce 2012, kdy podnik prosperoval, si majitel část vložených peněz odebral 

zpět. Rok 2011 nebyl z pohledu vývoje CF zásadní, majitel během tohoto roku použil 

své finance ve výši 220 tis. Kč.  

 

Jelikož je cash flow z provozní oblasti záporné až na rok 2012, je zbytečné posuzovat 

rentabilitu nebo likviditu přes analýzu CF. Opět bychom se dobrali k záporným 

hodnotám, které by dokazovaly, že byl podnik v letech 2010 a 2011 ztrátový a 

nerentabilní.  

 

 

Graf č. 11: Vývoj cash flow v letech 2010 – 2012 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.3 Shrnutí 

Po zmapování finanční situace společnosti IVOSSTA spol. s.r.o. pomocí 

některých poměrových a rozdílových ukazatelů a také analýzou cash flow, můžeme 

konstatovat, že finanční stránka podniku nebyla zrovna optimální. V roce 2009 firmu 

postihla nečekaná situace, kdy měla v Praze rozpracované velké množství zakázek a ty 

jí nebyly zaplaceny. Nakonec se firmě podařilo zakázek zbavit, bohužel výrazně pod 

cenou. Tato událost značně ovlivnila veškeré ukazatele v celém sledovaném období. 

V letech 2009 až 2011 podnik vykazoval ztrátu a až v roce 2012 se mu podařilo 

dosáhnout ziskových hodnot. 

Další faktorem, který ovlivnil chod podniku, byla ekonomická krize. Již v roce 

2008 firma zaznamenala znatelný pokles zakázek, který je patřičný z vývoje tržeb a 

výkonů podniku. 

Při posouzení likvidity běžné, pohotové i peněžní můžeme říci, že podnik 

v celém sledovaném období byl dosti pod průměrnými hodnotami. Což by pro podnik 

znamenalo, že by v tomto období neměl dostatek peněžních prostředků na placení svých 

závazků. Tyto situace majitel řešil pomocí svých osobních financí. 

Po zhodnocení rentability, se podnik zdál během mapovaného období jako 

ztrátový a nerentabilní. Většina hodnot byla záporná. Ale pozitivní věcí byl vývoj 

rentability, která klesla na minimum v roce 2009, poté se dařilo podniku situaci 

postupně zlepšovat v každém následujícím roku. 

Výrazné zlepšení přišlo až v roce 2012. Dokončení většiny zakázek, které vedlo 

ke kladnému hospodářskému výsledku a také k uhrazení části závazků podniku.  
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3. ZÁVĚR 

Cílem, v rámci vypracování mé bakalářské práce, bylo vyhodnotit finanční 

situaci konkrétního stavebního podniku a zajistit jeho stabilitu z hlediska likvidity. 

Platební schopnost a nástroje řízení platební schopnosti jsou podmínkou existence 

fungujícího podniku. Po zpracování a analyzování obdržených dat společnosti 

IVOSSTA spol. s.r.o. z let 2010 – 2012, jsem zjistil následující. 

Firma IVOSSTA spol. s.r.o. co do velikosti patří mezi menší společnosti, nyní 

čítá 12 zaměstnanců. Tyto malé firmy jsou velice zranitelné vůči některým 

neočekávaným situacím. Jak se ukázalo i v tomto případě. Celou analýzu podniku 

ovlivnila stavební krize a již několikrát zmíněná skutečnost z roku 2009. V dané situaci 

byla výhoda jednoho vlastníka, který se sám bez ohledu na někoho, mohl rozhodovat, 

jestli se firmu pokusí zachránit, nebo nikoli. Rozhodl se, že ano a učinil tak svými 

peněžními prostředky, protože v tomto období úvěr od banky nebyl reálný. Během této 

doby se projevily zkušenosti majitele, který využil většiny možností, co dnešní 

ekonomika dovoluje. 

Vzhledem k dobré pověsti společnosti v regionu, díky které je umožněno a 

firmou také preferováno financování formou přijatých záloh. Podnik má během 

sledovaného období všechny své rozpracované zakázky kryty krátkodobými přijatými 

zálohami. A platební schopnost je zajištěná pouze majitelem, bez jehož prostředků by 

firma tíživou situaci jen těžko přestála. 

Z bližších informací podniku jsem zjistil, že ze strojů které vlastní, má také 

nákladní automobil značky Liaz, který je využíván minimálně. Proto bych doporučil 

v době, kdy je mimo vlastní potřebu, automobil pronajímat a využít ho aspoň jako 

drobný vedlejší zdroj příjmů. Nebo v druhém případě zvážit možnost jednorázového 

prodeje automobilu. 

S rozvojem ekonomiky, může majitel společnosti věřit, že se situace podniku 

bude stále zlepšovat. 
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Příloha č. 1:  Rozvaha společnosti IVOSSTA spol. s.r.o., v letech 2010 – 2012 
  (netto v tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 
  AKTIVA CELKEM 9 419 12 209 17 193 3 119 
B. Dlouhodobý majetek 1 368 1 252 1 145 1 048 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 368 1 252 1 145 1 048 
B. II. 1. Pozemky 366 366 366 366 
2 Stavby 996 882 777 680 
3 Samostatné movité věci a 

soubory movitých věcí 
4 3 2 2 

6 Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 

2 1     

C. Oběžná aktiva 7 686 10 739 15 919 2 010 
C. I. Zásoby  1 344 5 111 9 108 256 
C. I. 1. Materiál 38 15 15 18 
2 Nedokončená výroba a 

polotovary 
1 306 5 096 9 093 238 

C. III. Krátkodobé pohledávky 5 402 4 785 6 572 1 296 
C. III. 1. Pohledávky z obchodních 

vztahů 
4 728 4 352 5 728 1 295 

7 Krátkodobé poskytnuté 
zálohy 

12 21 844 1 

8 Dohadné účty aktivní   23     
9 Jiné pohledávky 662 389     
C. IV. Krátkodobý finanční majetek 940 843 239 458 
C. IV. 1. Peníze 64 24 88 36 
2 Účty v bankách 876 819 151 422 
D. I. Časové rozlišení 365 218 129 61 
D. I. 1. Náklady příštích období 365 218 129 61 
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  PASIVA CELKEM  9 419 12 209 17 193 3 119 
A. Vlastní kapitál  2 118 -1 058 -2 360 -1 279 
A. I. Základní kapitál  100 100 100 100 
A. I. 1. Základní kapitál 100 100 100 100 
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze zisku  
130 130 130 130 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond / 
Nedělitelný fond 

10 10 10 10 

2 Statutární a ostatní fondy 120 120 120 120 
A. IV. Výsledek hospodaření 

minulých let 
12 350 1 887 -1 288 -2 590 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých 
let 

12 350 12 349     

2 Neuhrazená ztráta minulých 
let 

  -10 462 -1 288 -2 590 

A. V. Výsledek hospodaření 
běžného účetního období (+/-
) 

-10 462 -3 175 -1 302 1 081 

B. Cizí zdroje 7 131 13 267 19 517 4 140 
B. III. Krátkodobé závazky  6 331 13 267 19 517 4 140 
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 1 561 2 347 1 843 279 
2 Závazky - ovládající a řídící 

osoba 
2 788 5 293 5 513 3 218 

5 Závazky k zaměstnancům 410 283 226 209 
6 Závazky ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

204 139 118 105 

7 Stát - daňové závazky a 
dotace 

261 35 150 143 

8 Krátkodobé přijaté zálohy 1 101 5 163 11 662 182 
11 Jiné závazky 6 7 5 4 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 800       
2 Krátkodobé bankovní úvěry 800       
C. I. Časové rozlišení 170   36 258 
C. I. 1. Výdaje příštích období 170   36 258 
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Příloha č. 2:  Výkaz zisku a ztráty společnosti IVOSSTA spol. s.r.o.,   
  v letech 2010 – 2012 (v tis. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 
I. Tržby za prodej zboží       177 

A. 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 

      177 

II. Výkony 26 868 15 603 18 427 14 083 

II. 1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb 

32 316 11 812 14 431 22 938 

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -5 448 3 791 3 996 -8 855 
B. Výkonová spotřeba 23 492 12 652 14 755 8 407 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 7 540 5 926 5 029 3 404 
B. 2. Služby 15 952 6 726 9 726 5 003 
    + Přidaná hodnota 3 376 2 951 3 672 5 676 
C. Osobní náklady  8 206 6 307 4 726 4 396 
C. 1. Mzdové náklady 6 138 4 641 3 485 3 269 

C. 3. 
Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

1 984 1 577 1 160 1 056 

C. 4. Sociální náklady 84 89 81 71 
D. Daně a poplatky 271 61 54 414 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 

124 117 107 98 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

7 000   266 44 

III. 1 Tržby z prodeje dl.  majetku 7 000   209 25 
III. 2 Tržby z prodeje materiálu     57 19 

F. 
Zůstatková cena prodaného dl. 
majetku a materiálu  

12 020       

F. 1 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

12 020       

IV. Ostatní provozní výnosy 160 473 47 474 
H. Ostatní provozní náklady 52 80 384 190 
V. Převod provozních výnosů 627 407 372 184 
I. Převod provozních nákladů 627 407 372 184 
* Provozní výsledek hospodaření -10 137 -3 141 -1 286 1096 
N. Nákladové úroky 300 18     
XI. Ostatní finanční výnosy         
O. Ostatní finanční náklady 25 16 16 15 
     * Finanční výsledek hospodaření -325 -34 -16 -15 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost 

-10 462 -3 175 -1 302 1 081 

     *** 
Výsledek hospodaření za účetní 
období (+/-) -10 462 -3 175 -1 302 1 081 

     **** 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-)   -10 462 -3 175 -1 302 1 081 

 


